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    قد  

    ع   ر    ر و  

 ص بالمعايير التربوية يمثل المنظومة و المهارات التي يجب أن تتوافر في المعلم ن الجزء الخاإ

خراج جيل من الطالب و الطالبات ذو مهارات خاصة لتجعلهم قادرين علي المنافسة في والمدرسة إل

 دارة الصف وتقنيات التعليم وإالقرن الحادي و العشرين فتمثل المناهج و طرائق التدريس و التقويم و 

خراج جيل ذي مهارات القرن الحادي و النمو المهني و النشاط الطالبي هو المنظومة المساعدة إل

 العشرين.

  أل د ف

  أل د ف     ب

   ب  ألول  

      ج و طر ئق 

    در س

 

  عداد المناهج التعليمية و طرائق إ مهارات يعلالتعرف
 التدريس المختلفة.

  عملية مهارات من خالل تدريبات ههذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 

     ب   ث  ي

    قو م

 

  علي مهارات التقويم و القياس.التعرف 

  مهارات من خالل تدريبات عمليةه الهذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 

     ب   ث  ث

 د رة   صفإ

 

  دارة الفصل.إعلي مهارات التعرف 

  مهارات من خالل تدريبات عمليةه الهذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 

     ب   ر  ع

  ق   ت    عل م

 

  علي تقنيات التعليم المختلفة.التعرف 

  مهارات من خالل تدريبات عمليةه الهذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 

     ب   خ  س

     و    ه ي

 

  علي أساليب و طرق التخطيط لتحقيق النمو المهني.التعرف 

  مهارات من خالل تدريبات عمليةه الهذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 

     ب   س دس

    ش ط   طال ي

 

  علي أنواع و أهمية و كيفية تنفيذ النشاط الطالبي.التعرف 

  عملية مهارات من خالل تدريباته الهذتعلم. 

 يمكن أن تنفذ. يبعض النشاطات الت يالتعرف عل 
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    دة   ز         ب
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    قد    

 ألول    ب  

    ر    و    عل م

 يو قمت بإعداد خطة ناجحة من أجل نقل هذا اإلناء من مكان إل، ا رأيك في إناء فاسد به ماء صالحم

 ستفادة من الماء في الزراعة؟!تم االتمكان ل

 فسده اإلناء الفاسد منذ البداية.أو الذي  ،النتيجة: قد ينبت الزرع ولكنه سيكون فاسدا نتيجة لفساد الماء

هم ثالث مصطلحات تستخدم يوميا بالمنظومة أإذا فهمنا المثال السابق يمكننا أن نفهم الفرق بين 

و المناهج. تعد التربية هي العامل األساسي المتسبب في فساد  ،و التعليم ،التربية يالتعليمية و ه

و التربية أمر يشمل  ،لماء ايشبه اإلناء في حال تلقيه علم الاإلناء أو صالحه فالطالب في حال تلقيه 

كل المؤثرات في حياة الشخص أما التعليم فهو وسيلة من وسائل التربية فقط . أما المناهج التعليمية 

بينما تعد طرق التدريس الوسائل التي  ،فهي تعد الخطة أو الطريق من أجل تحقيق غاية التعلم

 التعلم.نحتاجها من أجل تحقيق غاية 

و طرق  ،و المناهج ،و التعليم ،مثال اإلناء من أجل فهم أعمق للتربية يلنطبق هذه التعريفات عل

التدريس. تأتي التربية في المقام األول حيث إنها مرحلة إعداد الطالب )اإلناء( ليكون  صالحا لتلقي 

 .العلم بصورة إيجابية 

 

 

 

 

تمع إما حامل مسك أو نافخ كير . أما العلم فهو كالماء الذي التربية السليمة هنا هي التي ستنتج للمج 

نريد نقله لإلناء من أجل تحقيق هدف و هو التعلم لذلك يجب أن نرسم خطة و أن نضع منهجا من 

الطرق و الوسائل )طرق  جميعأجل نقل هذا الماء تدريجيا لإلناء دون أن يفسد الماء و نستخدم 

كتمال اإلناء أي وصول الطالب اغايتنا و هي  ينصل إل يالماء حت التدريس( لتنفيذ خطتنا في نقل

 ما يمكن تعلمه من خالل المرحلة التعليمية و العمرية التي يمر بها. يتعلم أقص يإل

لذلك  ،متقدمة حتكاك به في مراحلو تبدأ عملية التربية و التعلم منذ أن يولد الطفل بينما يبدأ المعلم اال

حالة  يمثلثناء التعامل مع الطالب و هي "أن كل طالب أيضع قاعدة أساسية المعلم أن  ييجب عل

   يمادة تعليمية دون أخر يأهم القواعد التعليمية فهناك طالب نراهم يميلون إل يخاصة" , هذه إحد

نجد من الطلبة ردود أفعال غير متوقعة و  وهناك طالب غير متجاوبين مع المعلم أثناء الحصة فدائما  

هذه النوعية من الطلبة بالفشل أو بالدة المشاعر و هو حكم  يا يحكم بعض المعلمين خطئا علأحيان

 وبعيد عن الصحة. سقا

 

 

 

 

 

 

 

ُ َعْ هُ  -يَعْ  أَِ ي ُ وسَ  -هللا عل ه وسلم يصل - س شهد      حد ث   رسول  -َرِضَي هللاه

ِ ي   ُ َعَلْ ِه َوَسلهَم  يَصله  -َع     ه ْوِء َ َح ِ لِ -هللاه  ْ ِ ْسِك  َق لَ: )َ َثلُ  ْ َجلِ ِس   صه  ِِح َو  سه

 حا  َوَ  فِِخ  ْ ِ  ِر؛ َفَح ِ لُ  ْ ِ ْسِك إِ ه  أَْ  ُ ْحِذَ َك, َوإِ ه  أَْ  َ ْ َ  َع ِ ْ ُه, َوإِ ه  أَْ  َ ِجَد ِ ْ ُه رِ 

, َوَ  فُِخ  ْ ِ  ِر إِ ه  أَْ  ُ ْحِرَق ِثَ  َ َك, َوإِ ه  أَْ  َ ِجَد ِر حا  َخِ  َث ا  َ  ا  ي.( رو ه    خ ر َط  
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ند توجيه سؤال له في أغلب متجاوب و الذي يظل صامتا عالغير مثال علي ذلك الطالب 

رغم معرفته  اآلخرينمواجهة  يالثقة بالنفس و القدرة عل يالحاالت يفتقد هذا الشخص إل

  ياإلجابة و أحيانا يخاف بعض األشخاص من أن يجيبوا إجابات خاطئة و أحيانا أخر

 األمور بنظرة مختلفة لذلك يعد السؤال له غير مفهوم و يير ا  يكون هذا الطالب شخص

إنه مغامرة و  يهناك إحتماالت ال حصر لها تتطلب من المعلم أن يتعامل مع الطالب عل

 ييصل إل ييحاول المعلم تجربة وسائل تربوية مختلفة لجذب الطالب و التقرب منه حت

 توجيهه. يفهمه و القدرة عل

 يأما المناهج و طرق التدريس و التي سنبدأ بالتحدث بها في الفصل التالي فهي إحد

دراية بها خاصة أن  يالمعلم أن يكون عل يالمنظومات المتعارف عليها و التي يجب عل

ها الطالب من لقاوضع أسس للتعلم و تحديد المهارات التي يجب أن يت ين يتجه إلالعالم اآل

       التعامل مع المجتمعات  يعل القرن الجديد و أن يصبح قادرا   أجل أن يواجه تحديات

 لمختلفة. و الثقافات ا

  أل د ف

  أل د ف   فصل

   فصل  ألول

       ج

  عداد المناهجإأهداف  يعلالتعرف. 

 مراحل و أسس بناء المناهج. 

 تدريبات عملية. 

 ي  فصل   ث  

 طر ئق    در س

  طرق التدريس المختلفةعلي التعرف. 

 تدريبات عملية. 

 

    دة   ز    

    دة   ز       فصل

 ن + نشاطات فرديةساعتا   فصل  ألول

 ساعتان + نشاطات فردية ي  فصل   ث  

 

  

 المنهج           
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 المناهج
 

و ذلك  ،يعتبر المنهج هو مجموعة الخبرات و المهارات التعليمية و الحياتية و العلمية المرجو نقلها للطالب في جميع المراحل الدراسية

و من  .و مشارك فعال بالمجتمع ،و مواطن يعتمد عليه ،لتعلم بنجاح و لديه ثقة بنفسها يطالب لديه القدرة عل يمن أجل الحصول عل

 في المقام األول. ا  و الذي يعتبر مواطن ،جتماعية و اقتصادية نظرا ألهمية دور الطالباهنا يتضح لنا أن وضع المنهج له أبعاد 

الخبرات الحياتية و العملية و دمجها مع المنظومة التعليمية  المدرسة الجهد من أجل توصيل أن تبذل يلذلك يحتاج وضع المنهج إل

و الفنون مع  ،و التاريخ ،االجتماعيةو الدراسات  ،و الرياضيات ،و اللغات ،مناهج تغطي التخصصات المختلفة كالعلوم يللحصول عل

عليها المنهج  يديثة . وهناك بعض األسس التي يبنمراعاة البعد الديني و النفسي و األخالقي و استخدام التكنولوجيا ووسائل التعليم الح

 مثل:

 اإلثارة و التحدي. 

 الشمولية. 

 التسلسل و العمق.  

 التعبير الشخصي يحرية االختيار و القدرة عل. 

 التجانس. 

الل و يمكن فهم هذه األسس من خالل معرفة كيفية تطبيقها حيث يتم التطبيق عن طريق المعلم و المدرسة من خ أسس التدريس:

 همها:أطريقة التدريس و التعليم. و هناك أسس يجب توافرها في طريقة التدريس من 

 المشاركة و التحفيز. 

  داف تحفز الطالب عن طريق تحدي عقلهأهوضع. 

 و سماع التعليقات بصورة دورية فعالتقييم ردود األ. 

 أن معايير لتقييم النجاح و أهداف التعليم و  يأن تحتوي طريقة التدريس عل

 .خطة تعليمية خاصة بالمتعلم يتحتوي عل

 أن تعكس طريقة التدريس تقدم الفئات المختلفة من الطالب. 

 سلفا  مجموعة من الخبرات المعدة  يلذلك يجب أن تحتوي طريقة التدريس عل

متضمنة البعد الديني و مكانة المملكة عالميا كمرحلة مبدئية ثم يتم تعريض الطالب 

طوير مهارات التعليم و المهارات الحياتية و العملية مع تقديم في مرحلة متقدمة لت

الدعم النفسي و العملي و توفير الفرص للطالب من أجل يحقق ذاته داخل المرحلة 

 نتهاء من المرحلة التعليمية.الالتعليمية و بعد ا
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  أل د ف  ألر ع 

 أهداف يجب أن تحقق عن طريق المنهج و هي : ةهناك أربع

 :ما يلي الطالب يأي أن يصبح لد   علم   ج ح  ي ط  ب ق در  علأ   ص ح   .1

 الحماس الالزم من أجل النجاح. 

 درجات النجاح يتحقيق أعل يالعزم عل. 

 تقبل األفكار الجديدة يالقدرة عل. 

 التواصل و التحدث بلغة األرقام يالقدرة عل. 

 استخدام التكنولوجيا من أجل التعلم يالقدرة عل. 

 التعلم الفردي و الجماعي يالقدرة عل. 

 التحليل يالقدرة عل. 

 استخدام المهارات التي قام بتعلمها في المواقف الجديدة يالقدرة عل. 

 

 :مايلي أي يمتلكأ   ص ح   ط  ب و ثق      فسه  .1
 لذاته ا  إحترام.  

 معتقدات إيمانية راسخة. 

 خرالتعامل مع اآل يالقدرة عل. 

 ظروف الصعبةاتخاذ القرارات في ال يالقدرة عل. 

 

        ما يلي ييصبح لديه القدرة عل نأ عل ه  الع   دأ   ص ح   ط  ب  و ط : 

 داب و القوانين العامةلتزام باآلاال. 

  قتصاديةالتنموية و السياسية و اال نشطةألفي االمشاركة. 

 تحليل المواقف المختلفة و األشخاص و الثقافات المختلفة عنه. 

  

 ا أ   ص ح   ط  ب شخص  :ما يلي يأي أن يصبح لديه القدرة عل و فع الا   ا إ ج     

 حل المشكالت. 

 القيادة. 

 نالتعاو. 

 تطبيق مهارات التفكير اإلبداعي. 

 جتماعيالتواصل اال. 
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  در ب

 51المتدربين )مدة النشاط  يمنهجهم في ظل األهداف األربعة يمكنك توزيع الجدول التالي عل يطلب من الحضور تقييم محتوي

 .دقيقة( 51و مناقشة النتائج )مدة المناقشة  ،ثم قم بجمعها ,يقة(دق

ع د  (√)ضع عال      هدف

  هدف   ذي  حققه 

   هجك

 حق ق  يعل  ذ ر  ث الا 

   هدف

      علم   ج ح يأ   ص ح   ط  ب ق در  عل

   تحمس الطالب أنشطة يبالمحتو

   ت النجاحدرجا يعلأتحقيق  يلتشجيع الطالب عل أنشطة يبالمحتو

   المرونة و النقاش و تقبل األفكار الجديدة يتنمي القدرة عل  أنشطة يبالمحتو

   رقام يستطيع الطالب استيعابها بسهولة و يسرأت و ءاحصاإ يبالمحتو

   جل التعلمأها الطالب و المعلم التكنولوجيا من فييستخدم  يجزاء بالمحتوأهناك 

   التعلم الجماعي و الفردي يلتعتمد ع يبالمحتو أنشطةهناك 

   التحليل يتنمي قدرة الطالب عل يبالمحتو أنشطةهناك 

   لقياس رد فعل الطالب بالمواقف الجديدة أنشطةهناك 

   أ   ص ح   ط  ب و ثق      فسه

   احترام ذاته يساعد الطالب علي ذيالبعد التربوي و النفسي ال ييحتوي المنهج عل

   لبعد الديني و األخالقي و التنمية باإليمانيتضمن المنهج ا

و التحاور  ىنظر األخرالاالستماع لوجهة  يتساعد عل أنشطةيتضمن المنهج 

 يجابياإمعها و نقدها نقدا 

  

   اتخاذ القرار في األوقات الصعبة يتنمي قدرة الطالب عل أنشطةيتضمن المنهج 

   عل ه  الع   د       ا أ   ص ح   ط  ب  و ط 

   داب العامةتقيم سلوك الطالب في االلتزام باآل أنشطة ييحتوي المنهج عل

   قتصاديةرائه السياسية و االآبداء إ يتساعد الطالب عل أنشطة ييحتوي المنهج عل

   يحلل فيها الطالب الثقافات المختلفة عنه أنشطة ييحتوي المنهج عل
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   و فع الا   ا إ ج     ا أ   ص ح   ط  ب شخص

   جتماعي و التعاونمهارات التواصل اال ييحتوي المنهج عل

   تنمي التفكير اإلبداعي أنشطة ييحتوي المنهج عل

   تنمي الروح القيادية للطالب أنشطة ييحتوي المنهج عل

   حل المشكالت يتساعد عل أنشطة ييحتوي المنهج عل

 0 ي ق  م  ح و جدول

 نهجبناء الم

 

       قصود     ء     هج؟

الجهات  جميع بناء المنهج يعد عملية صياغة المنهج مثل اللغات و الرياضيات و األحياء و..... من قبل المدرسة و المدرس و

 المشاركة في العملية التعليمية بحيث يتم وضع تصور لشكل المنهج بالمستقبل و دراسة عيوب المنهج الحالي.

 وهي بالترتيب:الخطوات العملية هي عمل مجموعة من ورش العمل مع أربع جهات  يلذلك تكون أول

 ورشة عمل تعقد بين المعلم و الطالب. 

 ورشة عمل بين المعلم و الجهات القيادية بالمدرسة. 

 ورشة عمل بين المعلم و الجهات القيادية و أولياء األمور. 

 التي تتعاون معها المدرسة  ياألخر ورشة عمل بين الجهات القيادية و المراكز التعليمية. 

 : أسئلة ثالثتعقد هذه الورش من أجل اإلجابة عن 

      صورة    س ق ل      ي  رجو    ل درس ؟ .1

      ذي   قص     حق ق  ذه   صورة؟ .1

  لك   صورة    ه ئ  ؟ ي ج ه   صح ح  لحصول عل ل  س ر في  ال .2
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  در ب
 

 

 

 

  ر حل ع ل        ء

 ثالث مراحل: يقسيم عملية البناء إليمكننا ت

مشاركة المجتمع التربوي في المنظومة التعليمية )الطالب, المعلم ,أولياء األمور, المراكز التعليمية , القيادات التعليمية  .5

 .بالمدرسة(

ر مع ترتيبها حسب تغيي يط التي تحتاج إلاالنق ينقاط القوة التي تمتلكها المنظومة التعليمية و التركيز عل يالتركيز عل .2

 األولوية.

 .الصورة النهائية التي نرجوها للمدرسة يوضع خطة للمنهج يتم من خاللها الوصول إل .3

 

 ش ر      ج  ع    ر وي في     ظو      عل     )  ط  ب,    علم ,أو   ء  أل ور,    ر  ز  .1

    عل     ,   ق  د ت    عل         درس (
 

 يمع إحد يالمتعلم هو المثال التالي و هو حوار حول أهمية مشاركة الطالب في العملية التعليمية أجرأفضل طريقة لفهم مشاركة 

 المدارس باسكوتالندا

 ما الشيء الجذاب بالتعليم الجيد؟ 

 .ال يمكنك أن تفوتها يال تنس ييعتبر التعليم الجيد ذكر

 

 كيف يمكنكم معرفة طريقة التعليم الجيدة؟ 

يدا عندما نستمتع بما نتعلم و تتاح لنا ننا تعلمنا جأنعرف 

 .هدافنا من التعليمأالوسائل لتحقيق  جميع

 

  فضل للطالب؟أكيف يمكن تخطيط و تنظيم التعليم ليصبح 

       رأينا في اختيار المعلم  ياألقل يستمع إل ينظام التعليم الجيد أن يضمنا نحن الطلبة في عملية اختيار المعلم أو عل يعل

ا في ناليوم الدراسي و معرفة المواد التي نحب أن نتعلمها. نعتقد أننا كطلبة لدينا الكثير لنقوله و نحتاج أن يعتمد علي و مواعيد

الدروس و الحصص الدراسية من  يخذ تعليقات الطالب علأالمدارس بالمستقبل  يعملية اختيار طاقم التدريس كما يجب عل

 ."نا معكم و ال تحدثونا فقطاشركو" يأجل إثارة اهتمام الطالب بمعن

 

خ س  ي ذه  ألسئل   ع    قش   إلج   ت و   وصول إ  ي  حضور و  إلج    عل يقم   ط  ق ورش    ع ل عل

 ق ق (د 23 ل سؤ ل  ) دة    ش ط  ي ق ط  إج    عل

األقل في نهاية كل عام ثم إجراء التعديالت لتتطبق مع بداية كل عام  ييفضل عقد هذه الورش بصورة دورية عل

  دراسي جديد.
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  كثر تنظيما؟أكيف يمكن أن تصبح المدرسة 

 يالمجتمع و المهارات الحياتية. كما يجب تدريبنا علمع  مراحل التعليم بحيث تتحد المدرسة جميعيجب دمج المجتمع في 

 طرق المعيشة و كيفية التكيف مع التغييرات بالمجتمع.

 

  ؟اتاالمتحانفي ما رأيكم 

 يجب أن تؤهلنا لحياة الكبار و عالم العمل و مهارات الحياة بالقرن الجديد. وأيضا  الفهم و المعرفة  اتاالمتحانتختبر يجب أن 

 

  ؟اتاالمتحانكيف يمكن تحسين 

و يمكننا استخدام التكنولوجيا  االختباردعونا نحدد الوقت الذي نستطيع فيه خوض 

 ن األقالم.ع بدال  

 

  ؟يخرآهل لديكم تعليقات 

 

  جهزة و بيئة مرحة و آمنة للتعلمفضل األأفضل المعلمين و أ ينحتاج إل

رتفاع و العشرين نريد نهاية للتلوث البيئي و نهاية ال حاديو كمواطنين بالقرن ال

 يمكننا أن ننعم بمستقبلنا. يللحروب حت ا  سعار و توقفاأل

 

   ذ     فضل م... 

 " يال   س ي جعلو      عل    ذ ر" 

 " و   شر" 

 "عطو     فرص   الخ   رأ "

 "      سؤ     ا عطو    ز دأ "

 "    عل م  الج   ع  د جو  ح      أ "

 "عطو      ه ر ت   الز    ل   ف  ع    غ  رأ "
 

 عتبار.هذا كان رأي الطالب بغض النظر إذا اختلفنا أو اتفقنا معهم و لكن يجب أخذ و جهة نظرهم في اال
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 يط    ي  ح  ج إ     ق يط   قوة    ي    ل ه      ظو      عل     و    ر  ز عل ق  ي   ر  ز عل .1

  غ  ر  ع  ر   ه  حسب  ألو و  .
 

 :في هذه المرحلة تعقد ورش العمل مع الجهات األربعة لإلجابة عن ثالث أسئلة

 

     ي  ق ط   قوة      ظو      عل       ح     ؟ .1

 ل قدم؟    ي    حد  ت    ي  و جه     .1

     ي    ق رح ت    أجل      قدم؟ .2

 

   ف   إد رة   ورش

 ترتيب األفكار فيقوم بجمع إجابات المشاركين و فرزها  يمن يدير ورش العمل األربعة أن يساعد الحضور عل ييجب عل

كان عدد المشاركين  مشتركة و متكررة و هي ما يجب أن يضعه في المقام األول فإذا ا  ترتيبها و سوف يجد بكل تأكيد نقاطو

 يإل انقطة قوة يمكن اختزالهم 222نقاط قوة  فإنه يمتلك في هذه الحالة نظريا  52ذكر كل واحد منهم  ا  مشارك 22بالورشة 

سبيل المثال في هذه الحالة يجب أن نضع هذه  ينقطة مثال نظرا لوجود نقطة متكررة قد ذكرها المشاركون العشرون عل 582

فنضع هذه النقطة في  ينقطة إذا وجدنا عشر مشاركين ذكروا نقطة أخر 572 يختزال إلاألول ثم نعيد عملية اال النقطة في المقام

 نقاط للقوة و نبدأ العمل بها. أهم خمس ينصل إل يالمقام الثاني و هكذا حت

يع المقترحات التي تلزمنا من أهم خمس تحديات ثم يتم تجم ينصل إل يتكرر العملية السابقة في اإلجابة عن سؤال التحديات حت

 مقترحات. ةخمس يخمس مجموعات بحيث نصل في نهاية الورشة إل يأجل أن نتقدم. وهنا نقسم المشاركين إل

للتقدم  ا  مقترح 22و  ا  تحدي 22نقطة قوة و  22 يستكرر هذه العملية في كل ورشة عمل و يعني هذا أن نصل في نهاية الورش إل

عن طريق دمج النقاط المتكررة ثم نقوم بعمل عملية تصويت يتم حضورها من خالل المشاركين بالورش  ختزال هذه النقاطايتم 

 أهم خمس نقاط قوة و خمس تحديات و خمس مقترحات من أجل أن نتقدم. ياألربعة في نفس الوقت لنصل إل

 
  در ب

 
 

 

 

 دق ق ( 23  حضور ) دة    ش ط  ي ش ط  ل درب  قم   ط  ق ورش    ع ل عل
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  رجو    ل درس   صورة    ه ئ      ي  يوضع خط   ل  هج   م    خال ه    وصول إ  .2

 الصورة الكاملة لوجود عوامل متغيرة فالتكنولوجيا تتطور  ينود أن نذكر هنا مالحظة عملية أننا لن نستطيع ما حيينا الوصول إل

ثر األطفال بالكرتون و الفضائيات و الهواتف الجوالة مثل أذلك منذ عشر سنوات لم يكن ت يالمؤثرات الخاريجية كذلك مثال علو

 في المقام األول مثل وضع خطة سنوية  يخطط قصيرة المد يينصح بتقسيمها إل يحالي لذلك عند وضع خطط طويلة المدالوضع ال

 ية و المستجدات التي حلت بالمجتمع خالل هذا العام .جو تعديلها كل عام مع إدراج المؤثرات الخار

  

 ذلك : يمثال عل يع األهداف طويلة المدهدفنا بصورة صحيحة يجب أن نطبق عامل المرونة في وضأ يو لنصل إل

استخدام التكنولوجيا  يالطالب بالمدرسة قادرين عل جميعالهدف :أن يصبح 

تعلم التكنولوجيا المستقبلية مع نهاية المرحلة  يالحديثة الحالية و عل

 التعليمية.

هذا الهدف هو هدف عام مضاف إليه عامل المرونة و البعد المستقبلي ألن 

سيتعرض عند المرحلة الثانوية لنوعيات من  االبتدائيةبالمرحلة الطالب 

خر الهدف آالتكنولوجيا تختلف عن طالب بالمرحلة الثانوية حاليا. مثال 

رخصة قيادة الحاسوب الدولية مع نهاية  يالعام "حصول الطالب عل

فكر واحد جامد  يالمرحلة التعليمية " في هذه الحالة ركزنا جميع قوانا عل

رخصة قيادة الحاسوب الدولية و هو شيء قابل للتغيير  يالحصول عل وهو

و  ا  عام ا  مقبلة لذلك ال يعتبر هدفالعشر السنوات الالعالم خالل  يمستو يعل

 . ىلكن من الممكن إدراجه كهدف قصير  المد

 windows vistaفية التأقلم مع إذا لم يتعلم كي windows 2007رخصة القيادة الدولية للحاسوب  يمثال للتوضيح : الحاصل عل

 .ئا  و كأنه لم يتعلم شي يفستصبح رخصته ليس لها معن

 بالجدول التالي كمخطط للمنهج الخاص بك )مثال:رياضة, دين , أحياء,لغة,.....( االستعانةيمكنك 

    ب  إلج           رحل 

قم بتحديد األهداف المرجوة  عن طريق  – يالمرحلة األول

 :األسئلة التالية ياإلجابة عل

 

  ا؟هالطالب تعلمها و فهمها و معرفت يما األشياء التي يجب عل

  ما األشياء التي تستحق الفهم؟

  ما الثوابت الفكرية التي يجب أن تصل للطالب؟

  التقييم -المرحلة الثانية

  كيف يمكنك معرفة أن الطالب قد حقق النتيجة المنشودة أم ال؟

  بولة التي تقيس فهم الطالب و مهاراته؟األدلة المق ما 
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  تصميم طرق التدريس و المهارات التعليمية -المرحلة الثالثة

جارب التي يحتاج الطالب أن يمر بها من ما المهارات و الت

 ؟يأجل تحقيق األهداف التي حددنها بالمرحلة األول

 

قوم المعلم تدريسها و ما النقاط التي ي يما النقاط التي يجب عل

 بتوجيه الطالب إليها؟

 

  كيف يمكن تطبيق ذلك؟

المواد و الموارد التي نحتاجها من أجل تحقيق هذه ما 

 األهداف؟

 

  قم بمراجعة النظام , هل هو فعال و متناسق؟

 1 جدول خطط  ل  هج 

   ه ء     ك  أل   جدول      ي:ال عد  

   سم     دة

   سم   درس

    فئ    ع ر  

   أل د ف    رجوة

  ق ق  أل د فح  ز      ر د    أجل  

       و وج      س خد     حق ق  أل د ف

 2 جدول خطط  ل  هج 

  در ب

 
  دروس   خ ص     هجه و  ط  ق   جدول  ي ر إحد    در    ,  قوم  ل   درب   خ   ي وز ع   جد ول عل ي رج

 دق ق ( 14أخذ ثالث ع   ت     إلج   ت و    قش ه  ) دة    ق ش  يدق ق (  رج 23عل ه  . ) دة    ش ط 
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 طر ئق    در س

  فصل 

   ث  ي
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 طرائق التدريس 

 التعليم التفاعلي

 بعض األمثلة للتعليم التفاعلي : ق إدماجهم بمواقف تخيلية و حقيقية.هو التعليم من خالل مشاركة الطالب و تحدي تفكيرهم عن طري

 حصص  ل ر جع   د ر    ق ل   طالب ▲

 يذلك يقسم الطالب إل يبدل من حصص المراجعة التي يقوم بها المعلم يقوم الطالب بإدارة حصص المراجعة , مثال عل

متعلق بالنقاط التي لم يفهمها و يحاول إجابة سؤال  األقل يمجموعات عمل صغيرة يقوم كل طالب بطرح سؤال واحد عل

, و يمكن للمعلم  االمتحانيلقيه طالب أخر. يمكن للطالب ايضا مناقشة اإلجابات و الشرح و التوضيح ووضع صيغة ألسئلة 

 كهدية. يخر بعض الحلوآ يو يجيب عل ح سؤاال  رعطاء الطالب الذي يطإتحفيز الطالب عن طريق 

  أل ع ب ▲

للتعليم مثل الكلمات للمعلم دمج استخدام بعض األلعاب يمكن 

 ثناء الشرح.ألعاب الحاسوب التعليمية أكما يمكن استخدام ، المتقاطعة

  حل ل  ألفالم   عل    ▲

األنواع التي تستخدم إليصال المعلومات ,  يتعد األفالم العلمية إحد

ير دقيقة , يمكن للمعلم تحض 22فترة الفيديو  يويجب أال تتعد

مجموعة من األسئلة و النقاط التي يجد الطالب اإلجابة عليها بالفيلم ثم 

 ييقوم الطالب بالعمل في مجموعات ثنائية لتحليل الفيلم و اإلجابة عل

 األسئلة بعد المشاهدة.

      ظر ت   طال    ▲

  ح ث  صغرةأع ل  ش ر ع أو  ▲

ع المتعلقة بالحصة و في بعض الحاالت يمكن للمعلم أن المواضي ييمكن للمعلم أن يطلب من الطالب عمل بحث عن إحد

في جميع الحاالت يقوم الطالب في النهاية و ثناء وقت الحصة أو كمشروع خارجي أيطلب من الطالب جمع المعلومات 

 خرين للمشاهدة.آفكارهم بطريقة علمية مشابهة للمؤتمرات العلمية و يمكن دعوة طالب أبعرض 
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 التعليم الخارجي

يجب األخذ في  جية من أجل إيصال المنهج و دمجه بالخبرة العملية. رحالت و تعريض الطالب لخبرات خارهو التعليم من خالل الو

 عتبار النقاط التالية عندما نفكر في التعليم الخارجي:اال

ʘ  ة مميزات و سمات خاصةجيخارالللبيئة. 

ʘ ال تقل اهمية التعليم الخارجي عن التعليم الداخلي. 

ʘ صحة الطفل و نموه يتعليم الخارجي تأثير إيجابي عللل. 

ʘ يدعم التعليم و دعم من مشرفين منتبهين و متحمسين للعمل بالخارج و متفهمين ألهمية التعليم الخارجي ييحتاج الطالب إل

 .فةالخارجي عن طريق تحضير بيئة خارحية مليئة باألدوات التعليمية و التي يمكن دمجها و استخدمها بطرق مختل

ʘ االنتباهحاالت  يالخبرات أكثر من األدوات المستخدمة تضع الطالب في أقص يإن طريقة التعليم الخارجي التي تعتمد عل. 

نجذاب األطفال و الشباب للمؤثرات اإلعالمية كالتلفاز و ألعاب الفيديو و الحاسوب و التي ساهمت بشكل كبير في اازداد في األونة األخيرة 

 االستفادة من تواجده بالخارج. يقليال و ال يقدر عل ية إالج يتعرض لمأماكن و األلعاب الخارحركة الخلق جيل قليل ال

بالرغم من هذه النقلة الحضارية فإنه من الضروري أن يتعرض الطفل لمأماكن المفتوحة من أجل سالمة نموه البدني و العقلي و أن 
وية التي العف نشطةالخبرات التي يبتكرها المربي و يخطط من أجلها و األ جميعيتعرض و يسمع و يشعر بالمكان المفتوح , متضمنا 

 رات المناخية و الطبيعة المحيطة بهم.علهم مع البيئة المفتوحة و التغيتفايبتكرها األطفال نتيجة 

 
    ذ     عل م   خ رجي  هم؟

 ابيةيدعم التعليم الخارجي النمو الصحي للطالب و العادات الحياتية اإليج. 

 يوفر للطالب فرصة التحرك بحرية و يسر. 

 ينمي اإلحساس بالثقة بالنفس. 

  من خالل التفاوض و التعاون و تبادل األدوار اآلخرينيوفر الفرص لعمل عالقات مع. 

 يدعم الطالب الذين يتعلمون من خالل الحركة و ال يفضلون الجلوس أثناء التعلم. 

 ل المرور بتحديات جديدة و تنمية مهاراته في التفكير في الظروف الصعبةيتيح الفرصة للطالب أن يتعلم من خال. 

 ينمي اإلبداع عند الطالب و مهارات حل المشكالت. 

 ينمي مهارات التخيل و اإلبداع و سعة الحيلة. 

 يساهم في بناء الصلة بين الطالب و الطبيعة حيث يتعرض الطالب للتعامل المباشر مع المناخ و تغير الفصول. 

 
 : عض  ألف  ر  أل        ي  صلح  ل عل م   خ رجي

 فناء المدرسة 
 الرحالت اليومية 
 الرحالت للمصانع 
 الرحالت الميدانية 
 الرحالت البحرية 
 تنزهاتالرحالت للم 
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 التعليم بالتكنولوجيا

 
 العملية التعليميةفي تصاالت و المعلومات كيفية استخدام ثورة اال

     ز ت    عل م       و وج 

 تعليمية مركزة و في قت قصير نشطةتعطي المعلم الفرصة للتخطيط أل. 

 تتيح لجميع الطالب المشاركة. 

 الطالب للحياة العصرية هيئةت يتعمل عل. 

  لمعلومات بخالف لي اإلوصول علي اتفتح مصادر للبحث تساعد الطالب

 .الكتاب المدرسي

 التعلم يحتياجات الخاصة علتساعد ذوي اال. 

   عل م       و وج  سل   ت  

 مكلفة 

 كيفية استخدمها يتحتاج لتدريب المعلمين عل 

 قابلة للتلف 

 تحتاج للصيانة 

 سبيل المثال و اإلنترنت يمعرضة لعمليات القرصنة إذا ما تم استخدام الحاسوب عل 

 

    ع و    عل م    خالل    ش ر   و 

إيجاد الحلول  يو يعمل عل كالتو أن يناقش األفكار ويحلل المشأن يفكر مع أقرانه يصبح التعليم أكثر فعالية إذا ما اتيحت الفرصة للطالب 

 التعاونالمشاركة و  ييوضح الجدول التالي الفرق بين التعليم التقليدي و التعليم المبني عل ،لمعلممن ادون التدخل الدائم 

    عل م    قل دي    ع و    عل م    خالل    ش ر   و 

 ال يحقق ترابط األفكار و    ء  ألف  ر  حقق    ر  ط

 حقق القيادة الفرديةي حقق   ق  دة   ج  ع   

 كل طالب مسؤل عن نفسه فقط خرع   آل  ل ط  ب  ص ح  سؤالا 

 للطالب االجتماعيةتهمل المهارات     شرة  الج   ع    قل    ه ر ت 

 يهمل المعلم المجموعات  الحظ    علم    ج وع ت 

 1 جدول       عل م    قل دي و    عل م      ي   فرق 
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    ز ت    عل م ع  طر ق    ش ر  

 يحقق نتائج أفضل في وقت قصير 

 سعة األفق ياختالف األراء المعروضة يساعد المتعلم عل 

 حلها يفضل عندما يتعاوون األشخاص علأبصورة  تكالتحل المش 

 راتتبادل الخب ييساعد عل 

 المعلم يالكلي عل االعتمادمن  بعضهم بدال   يعل االعتماد ييساعد الطالب عل 

 مهمة في مجموعة يكون امتع من العمل الفردي يالعمل عل 

   سل   ت 

 سرعة استيعاب و رد فعل الطالب ليست واحدة 

 النتائج التي يصل إليها كل طالب تختلف حسب اختالف دوره في المجموعة 

 عن المشاركة ينن بعيدوالمجموعة بينما يظل الطالب الهادئ يطالب علقد يسيطر بعض ال 

 

ن طريقة التدريس هي الوسيلة التي إيصال المنهج فكما قلنا من قبل إالطرق المذكورة من أجل  جميعويحتاج المعلم الستخدام 

قدر  يالطرق من أجل إيصال المنهج علهذه  جميععدة وسائل أي لي إيستخدمها المعلم إليصال المنهج و بالتالي يحتاج المعلم 

 استطاعته و أن يبدع في اختياره لطريقة التدريس المناسبة .

 ويمكن وضع خطة استخدام هذه الطرق و دمجها بالمنهج عن طريق:

  وضع األفكار تحت كل طريقة و المقترحات التي يمكن من خاللها تطبيق هذه الطريقة دون األخذ في االعتبار أية

 .تحديات عواقب أو

 ثناء عملية التنفيذأالتي قد نقابلها  توضع التحديات و المشكال.  

 هذه التحديات يوضع خطة للتغلب عل. 
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 مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الرحالت الخارجية وتطبيقها في منهج األحياء

ʘ :ق رح    

 .ويةاخذ عينات من النباتات الصحرأحراء الص يخذ الطالب في رحلة ميدانية إلأ

ʘ :حد  ت و   عق  ت    

 .التكلفة المادية للرحلة قد تكون عقبة

 يفقد.حد الطالب أو أصاب يحيث من الممكن أن  ،مخاطر الرحلة تحتمل

 .عدم وجود الخبرة الكافية للتحضير لمثل هذه الرحالت

ʘ :حلول   

ور أو جمع تبرعات من رجال يمكن جمع تكلفة الرحلة من خالل أولياء األم

 األعمال و الشركات من أجل القيام بمثل هذا النوع من الرحالت

 

 .سعافات األولية ووجود طبيب بالرحلة من أجل اإلصاباتتحضير حقيبة اال

طالب  ةعن ثالث وجود عدد كاف من المشرفين بحيث يصبح كل مشرف مسؤال  

ت لمن يحب أن يتطوع باإلشراف ويمكن أن يفتح باب التطوع لمأهالي و الجمعيا

 مثل هذا النوع من الرحالت علي

 

  .ستعانة بذوي الخبرة من المراكز التدريبية و التي تقوم بإعداد مخيماتاال

 ا بالمنهج مع تحليل كل طريقة هومن هنا نجد أهمية دمج طرق التدريس جميع

 و كيفية تطبيقها كما في المثال السابق .
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 أ  ب أف  رك 
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    ب 

   ث  ي

    قو م  
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 التقويم

 

قق من نتائج هذا النشاط و في التوقف من أجل التح ييعد التقويم التربوي من أهم محطات عملية التعلم فأي نشاط يقوم به اإلنسان يحتاج إل
 المجال التربوي يعتبر تقويم التلميذ هو أهم محتويات المنهج فهو يجيب عن األسئلة التالية:

 
   ف  حدد أثر    درسه   ط  ب؟

   ف   حقق    ع ل      علم؟

     ي   عو ئق    ي ح  ت دو   حقق   ع ل      ر و  ؟

 اتخاذ قرارات في تقدير نظام التدريس و كيفية التعامل وبالتالي يساعد التقويم المعلم في 
 معلومات القياس.  يحكام استنادا علأفالتقويم عملية معرفية تتطلب إصدار  مع الطالب،

 
 همة في تاريخ التعليم:مو لنتفهم أكثر عملية التقويم سوف نتعرض لبعض النظريات التربوية ال

 

 لوم(علم تصنيف األهداف التعليمية )تصنيف ب

 
حيث قسم األهداف  5518وهو تصنيف لمأهداف التربوية المختلفة التي يضعها المعلم لطالبه ولقد عرضه ألول مرة العالم بينيامين بلوم عام 

هذه األجزاء  يالتركيز عل يثالثة أجزاء: السلوكيات و التوافق الذهني و العصبي و اإلدراك ويهدف هذا التصنيف تشجيع المعلمين عل يإل
 من أجل خلق نظام تعليمي متكامل.

 

   سلو   ت

 
و تهدف األهداف التعليمية السلوكية  اآلخريناإلحساس بسعادة و حزن  يقدرتهم عل يهي مهارات تعامل األفراد من الناحية العاطفية و مد

 تعزيز هذه المهارات وهناك خمس مستويات للسلوكيات مرتبة كالتالي: يإل
 

 سلوكي و بدونه ال يمكن حصول أي تعلم. يمستو يالطالب و لكنه ال يتجاوب و هو أدنوبها ينتبه  : الس ق  ل .0

 .مشاركة الطالب بتفاعل في عملية تعلمه :   ج وب .2

 .حيث يضع الطالب قيمة للشيء أو الظاهرة :   ق  م .3

يقوم بالمقارنة بينه وبين  حيث يقوم الطالب بالربط بين القيم المختلفة و المعلومات و األفكار مع ما تعلمه ثم :    ظ م .4

 ته .امعتقد

 .جزء من شخصية الطالب ث تصبح قيمة معينة أو معتقد شخصيحي :شخص     .5

    و فق   ذ  ي و   عص ي

 تعزيز مهارة أو سلوك ما. يالتحكم في اليد أو مطرقة و تركز األهداف في هذا الجزء عل يمثل القدرة عل

  إلدر ك

 :يالفهم و التفكير وينقسم هذا الجزء بالترتيب إلويتعلق هذا الجزء بالمعرفة و 

 .استرجاع المعلومات و المفاهيم التي درست من قبل وكيفية التعامل معها يأي القدرة عل    عرف : .0

 .إظهار المعرفة من خالل المقارنة بين األفكار و المعلومات و شرحها وترجمتها يوهو القدرة عل   فهم: .2
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 .التصرف بالمواقف الجديدة عن طريق المعلومات المختزنةحل المشكالت و     ط  ق: .3

 .اختبار المعلومات و تجزئتها وربط عالقتها    حل ل: .4

 .تجميع المعلومات و بناء عناصرها بطرق مختلفة    ر  ب: .5

  حة األفكار من خالل معايير محددة.المعلومة أو ص يالحكم عل    قو م: .6

 مراتب اإلدراك ييم في أعلحسب تصنيف بلوم يقع التقوعلي وبذلك 

   R.Magerتحضير األهداف للتعليم لروبيرت ميجر

  يشرح ميجر كيفية كتابة األهداف التي تشمل وصف سلوك المتعلم ، والشروط التي يؤد
السلوك تحتها، والمعايير التي يحاكم إليها السلوك، ويدافع العديد من مناصري عمليات تصميم 

ولقد وضع  .هذه العناصر الثالثة يعداد األهداف بحيث تشتمل علالتعليم حاليا عن ضرورة إ
 لتصميم البرامج التعليمية مقسم كالتالي : ا  ميجر إطار

 
 تحديد األهداف و المهام : ما الذي نريد أن نعلمه؟ -1

 اهميوصف دقيق للنتائج المرجو تحقيقها و كيفية تقي -3

 ي األهدافتقييم التعليم في شكل المهارات و المعرفة المحددة ف -2

 تطوير الوحدات التعليمية نسبة ألهداف بعينها -1

ورش العمل و  تكونت ورشة العمل من مجموعة من الوحدات محددة األهداف جيدا و بها مجموعة  دىحإقام ميجر بتطبيق هذا اإلطار بقد و 
سبيل المثال كان الهدف  يفعل المنهجمتطلبات  ين حرية اختيار ترتيب الوحدات مع الحفاظ علكوات و يمتلك المشاراالختبارمن التمرينات و 

الوحدات أن يتعلم الطالب األجزاء الثالثة الخاصة بهدف ما و أن يميز بدقة األهداف المكونة عن طريق ممارسة التمرينات و أن  يمن إحد
 يستنتج األهداف بدقة من مجموعة مهام محددة .

 

   قو عد

 .تعلمها يمهمة المطلوبة و تعكس المهارات التي يحتاج الطالب إلتستنتج األهداف التعليمية من طبيعة ال -1

 .المهارات و التي لم ترق بعد لمرحلة األهداف ييتدرب الطالب عل -3

 .دائهمآ يالطالب الفرصة لممارسة كل هدف و تلقي التعليقات عن مستو ييعط -2

 .يكرر الطالب ممارسة المهارات التي يصعب عليهم تعلمها -1

ترتيب الوحدات التعليمية مع وجود إطار مسبق للتحكم بالعملية التعليمية ويتم تقدم كل طالب حسب  للطالب الحرية في -5

 .كفاءته

 وبالتالي فإن التقويم عند ميجر قياس ما توصل إليه الطالب بمجموعة من المعايير و األهداف المحددة مسبقا ثم اتخاذ قرار ما.

 أهمية التقويم التربوي

مطابقة المتعلم لمأهداف التعليمية و يستخدم التقويم لقياس  يالمراحل التعليمية و التي نحدد من خاللها مد يهو إحد بويالتر يعتبر التقويم
 المعرفة الحالية للطالب و من خالل عملية التقويم نتسائل باستمرار عن:

 

  ردنا تعليمه بحق؟أهل نعلم ما 

 موها؟هل يتعلم الطالب األشياء التي من المفترض أن يتعل 

 تعليم أفضل؟ يهل هناك طريقة أفضل للتدريس وبالتالي تؤدي إل 

 فالتقويم يؤثر في القرارات الخاصة بالدرجات و احتياجات عملية التدريس و المنهج ووضع الطالب و تقدم العملية التعليمية. ونظرا لحاجة
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تعليمية جديدة وبالتالي ستتغير العالقة  ا  تاجها الطالب يتطلب أهداففإن تغيير المهارات التي يح 25تعلم مهارات جديدة بالقرن ال يالطالب إل
 الذي يتم تقويمه. يبين التدريس و التقويم مما يتطلب من المعلم التدخل الفعال التخاذ قرارات عن هدف التقويم و المحتو

 

 قويم أن يعطينا نتيجة تفصيلية عنالت يوعل: 

 معرفة الطالب يمد 

 أداء الطالب 

 جه الطالبما يحتا 

 ما يجب تدريسه 

 وضع معايير يا يساعد المعلم علكم: 

 فهم الطالب يالنقاط التي تدل عل 

 معرفة الطالب يالنقاط التي تدل عل 

 تمكن الطالب من األهداف التعليمية يالنقاط التي تدل عل  

 : يطور األداء 

 ما يقوم به الطالب 

 يحدد طرق التدريس الفعالة 

 تطوير من أجل مساعدة الطالب يحدد ما يحتاجه الدرس من 

 :يقيس تقدم الطالب بحيث يجيب عن األسئلة التالية 

 ماذا تعلم الطالب؟ 

 هل يستطيع الطالب التحدث عن معرفته الجديدة؟ 

 ؟يهل يستطيع الطالب استخدام المهارات الجديدة بمشاريع اخر 

 :يحسن األداء بالنسبة عن طريق اإلجابة عن التالي 

 ارك بعملية تعلمي ما هو حالي؟األن بعض أصبحت مش 

 األن بعض أن عرفت وضعي الحالي كيف أصبح افضل؟ 

 التي أحب أن اتعلمها؟ يما األشياء االخر 

 :بالنسبة للمعلم 

 ما الطرق الفعالة مع الطالب ؟ 

  كثر؟أفعل لمساعدة الطالب أماذا يمكن أن 

  تجاه نسير في المرحلة المقبلة؟افي أي 

 نواع التقويم التربويأ

إذا استطاع الطالب تعلم األجزاء الصغيرة فسيستطيع  جزاء صغيرة ومن ثم   أ يرات العالية و المعقدة إلاسمت نظريات التعليم األولية المهق
الصورة الكبيرة.  و لكننا في الوقت الحالي ندرك اهمية مشاركة الطالب في حل المشكالت و المشاركة في بناء النماذج  يتجميعها للوصول إل

المتعلم و شرحها من خالل هذه  يلمعلومة ولكن عن طريق ربطها بالمعارف السابقة لداذهنية فالمعرفة لن تتحقق عن طريق تلقي الطالب ال
 ترتيب و بناء و استخدام المعلومات في حل المشكالت. يقدرته عل يالمعارف. و أهم شيء هو تقييم الطالب عل
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    قو م    د ل أو  قو م  ألد ء 

نواع التقويم أتحصيل المعلومات ستزيد مع زيادة تنوع  يبالمدارس إال أن قدرة الطالب عل اتاالمتحانات و رغم من استخدام االختباربال

أنواع التقويم المستخدمة قبل وحدة الدرس أو خاللها  يوتسم فعالالمستخدمة في تكوين عملية التدريس و تطوير األداء و جمع ردود األ

تحسن  يمن المعلم و الطالب بالمعلومات التي تساعد عل داء . وهناك عدة استراتيجيات بالتقويم البديل التي تزود كال  ل أو تقويم األالتقويم البدي

 التعليم:

 تحليل الصور و ترتيبها. ياستراتيجيات لقياس احتياجات الطالب مثل اختبار عمل الطالب و العصف الذهني و القدرة عل -1

 ن التوجيه الذاتي مثل التقويم الذاتي و تعليقات الزمالء و العمل الجماعي.استراتيجيات لتحسي -3

 استراتيجيات لمتابعة التقدم مثل المالحظة بطريقة غير واضحة و  المالحظات القصصية و سجالت التعلم. -2

 استراتيجيات لقياس الفهم مثل المقابالت الشخصية و األسئلة غير المباشرة و الجرائد. -1

    حص لي(  الخ   ر وحد )   قو م   
 داء الطالب عند أعطاء صورة للمعلم و الطالب عن إبينما يساهم التقويم البديل في 

 في نهاية وحدة ما أو مشروع لب تقريرا  العمل بمشروع ما , يحتاج المعلم إلعطاء الطا

م بعد هذا النوع من التقويم الذي يت يتقدمهم ويسم يمعرفة مدلي إكما يحتاج الطالب  ما

. فمن الممكن لالختبارات الموحدة أن "التقويم الموحد"نتهاء من الوحدة أو المشروع اال

همة إذا ما نظر إليها المعلم و الطالب نظرة متزود المعلمين و الطالب بمعلومات 

أن يتطرق إليها بعمق بالمستقبل كما  يتحليلية و قد يجد المعلم مناطق ضعف تحتاج إل

 المستقبل. في ماكن المشكالت و تحديد أهداف للتعلم أديد يستطيع الطالب تح

 أن يجمع بين التقويم التحصيلي و التقويم البديل ويحتاج المعلم أن يعتاد التقويم التحصيلي  ليإ عشرينحادي والو يحتاج التقويم في القرن ال

اس عن تقدم المدارس و المقاطعات و البالد في زرع مهارات سة وحدة دراسية و يزودنا بمقياالتحصيلي بعد در االختباربصورة عامة يأتي و

مثل  نشطةالطالب. بينما يعد التقويم البديل عملية تتم خالل الدرس حيث يستخدم المعلم مجموعة من األفي عشرين لحادي والوكفاءات القرن ا

العشرين يجب أن تجمع المنظومة التعليمية بين التقويم حادي وأداء ما و إجراء حديث عميق مع الطالب , ومن أجل تطوير التعليم بالقرن ال

 التحصيلي و التقويم البديل.
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 عشرينالو حاديسمات التقويم التحصيلي الجيد بالقرن ال

لي إؤدي يعتبر الهدف األساسي للتقويم التحصيلي هو تحديد ما إذا تمت عملية التعلم أم ال و بالتالي يعتبر التقويم التحصيلي الناجح هو قياس ي

ساسية وبالجدول التالي قائمة بمجموعة من السمات األ .يمكن استخدمها في اتخاذ القرار ينتائج مفيدة و صحيحة وعادلة وموثوق بها حت

 و العشرين. لحاديبالتقويم التحصيلي الجيد بالقرن ا

    ع ي س  ت    قو م    حص لي   ج د

 ح دي ه ر ت   قر     ي   ر  ز عل

   عشر  و 

مهمة  ضوعاتفبجانب المواد الدراسية األساسية هناك مو

و العشرين مثل الوعي العالمي ومحو الحادي بالقرن 

مية الكمبيوتر و المهارات أاألمية....و مهارات مثل محو 

 الحياتية و كيفية حل المشكالت.

 

 

 زود     علو  ت  ف دة ع   قدم   ط  ب 

 ع  طر ق ق  س   فهم و  الس  ع ب 

  ط  ق.  و

تقويم الوحدة الدراسية بأهداف  يجب أن يربط ال

همة ال يعد متعليمية محددة مسبقا فتقييم مبادئ غير 

تقييم تقدم الطالب.  طريقة فعالة ل

لتالي فإن   أ    و  فع الا  يجب أن يقيس التقويم ما صمم من أجله با

 يح اسئلة محددة خالية من الغموض هو إحدرط

 الوسائل لتأكيد ذلك.

ا  وثوق تقويم الطالب بمعلومات عن يجب أن يزود   ه  

يجب  :درجاتهم موثوق بها و غير اعتباطية . مثال

 مجموعة االسئلة  يعل االختبارأن يحتوي 

و خيارات لإلجابة كثيرة للحد الذي يندر به حصول 

درجة عالية نتيجة لتخمين اإلجابة  يالطالب عل

 عشوائيا.

الفرصة لجميع الطالب  يجب أن يوفر التقويم ع دالا 

تالي وللنجاح  لتي تتم بالمنزل االختباربال ات ا

ت قد تحابي الطالب ميسوري اإلنترن يوتحتاج إل

 .اآلخرينالحال عن الطلبة 

 همة حيث تستطيع المدرية موتعد هذه الخطوة  عدد    ر  ي  م إجر ء    قو م عل

و المملكة بأكملها من أو المدينة أو المقاطعة 

ما إذا تمت عملية التعليم بنجاح, كما تساعد  معرفة

عقد مقارنات بين عدد أكبر من  يالمعلمين عل

الفصل أو المدرسة أو  يمستو يالطالب سواء عل

 المقاطعة أو المدينة أو المملكة.

 5 جدول س  ت    قو م    حص لي   ج د
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 عشرينالو يدلحاسمات التقويم البديل الجيد بالقرن ا

فهم الطالب و تعلمه و بالتالي يتمكن المعلم من تكييف طرق  يو العشرين هو إظهار مد حادييعد الهدف األساسي للتقويم البديل بالقرن ال

 فة و التفكير للمعلم يحدد عملية الفهم الحالية و المعر ا  التدريس لمالئمة احتياجات الطالب وبالتالي يمكن أن نعتبر التقويم البديل هو مساعد

 و الشبهات عند الطالب. و نستعرض بالجدول التالي سمات التقويم البديل الجيد.

 

    ع ي س  ت    قو م    د ل   ج د

 حاديمهارات القرن ال يالتركيز عل

 العشرينو

فبجانب المواد الدراسية األساسية هناك 

و العشرين  حاديمهمة بالقرن ال ضوعاتمو

عالمي و محو األمية....و مهارات مثل الوعي ال

مية الكمبيوتر و المهارات الحياتية أ مثل محو

 و كيفية حل المشكالت.

تفكير من خالل الكشف عن  يوضع عملية ال

المفاهيم التي يستخدمها الطالب لحل 

 .المشكالت

  عيهقانادرا ما تحتاج المشاكل الحياتية الو

و المتشعبة مهارة واحدة لحل المشكلة 

تالي يح لتقويم بالقرن اوبال  الحادي تاج ا

قياس و مالحظة قدرات الطالب لي إالعشرين و

أهمية قوائم لي إمن محاور عدة باإلضافة 

قياس فليس كل تقويم بحاجة أن يطبع و أن  ال

 يتم في إطار رسمي.

منظم بحيث يستطيع المعلم تحديد المرجعية 

 .ي استخدمها الطالب في حل كل مشكلةالت

 .ياس معلومات الطالبق ييساعد ذلك عل

لتدريس يانات تستخدم مباشرة بعملية ا لبديل و ال يتم  .يولد ب يجب أن تستخدم نتائج التقويم ا

تجميعها فقط فالمعلم يحتاج لفهم ما يمكن 

تقويم أن يكشفه عن طريقة تفكير الطالب  لل

لتدريس  بحيث يستطيع المعلم تغيير طريقة ا

اكتشاف  لمالئمة احتياجات الطالب وعن طريق

مفاهيم التي لم  معلومات الطالب السابقة و ال

يستطع الطالب إدراكها يستطيع المعلم تحديد 

المهارات التي تحتاج أن يركز عليها من خالل 

لتدريس ةطريق  .ا

 6 جدول س  ت    قو م    د ل   ج د

   ق  س
 وضع قواعد للقياس أو قواعد للتصحيح و هي  يلخطوات التقويم و يقوم ع ييعتبر القياس هو إحد

خطة أو قائمة توضع لتحويل األهداف الشخصية في شكل أهداف محددة و يستطيع الطالب استخدام 

 قوائم القياس من أجل توجيه أدائهم أما المعلم فيستخدم قواعد القياس لتسهيل عملية وضع الدرجات 

عد للقياس و استخدامها فهي من الخطوات الموفرة جعلها غير شخصية. و من السهل تصميم قواو

كثر عن الطالب فعملية القياس ال تقيس فقط صحة أالبعيد كما تعطي معلومات  يالمد يللوقت عل
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إجابة الطالب أو خطئها ولكن تخبر بدقة النقاط الجيدة و السيئة و ما تم استيعابه و ما لم يتم استيعابه. 

 اس:و إليك خطوات وضع قوائم للقي

مثل فهم المسائل النصية أو الحساب  ا  اختبار الرياضيات أهداف لمثال يمكن أن يحم االختبارحدد جميع األهداف المرجوة من  -1

 و تقسيم الموضوع و النحو و اإلمالء و ترابط األفكار. يمثل المحتو هدافا  أأما اختبار موضوع التعبير فقد يحمل 

األهداف حسب األهمية فكلما زادت أهمية الهدف زادت  يتالي قم بتوزيع الدرجات علرتب جميع األهداف حسب األهمية وبال -3

 درجته.

خطاء اإلمالئية إذا كان الهدف من اختبار كتابة التعبير هو اختبار األ :اكتب تحت كل هدف المعايير الخاصة به مثال -2

 مات الترقيم , الهمزات,...فبإمكانك وضع معيار تحت هذا الهدف مثل: عال

أكثر  يالمحتو يأكبر من الدرجات عل ا  فمن الممكن أن تضع عدد ا  علمي ا  إذا كنت تقيم بحث :األهداف مثال يوزع الدرجات عل -1

 من األخطاء اإلمالئية.

 . 5 يإل 1لكل معيار وضعه في قائمة ورقة التقييم بحيث يتدرج المقياس حسب األهمية من  ا  موحد ا  ضع مقياس -5

 تطويرها بعد ذلك و ال تضيع الوقت في إعداد واحدة من البداية.يتم قياس تقوم بإعدادها بحيث احفظ نسخة من كل قائمة  -6

 إليك بعض األمثلة لقواعد القياس التي قد تساعدك :و

 نموذج تقييم هدف ما:

   ث  ث ي   س و   ث  ي ي   س و  ألول ي   س و    ع   ر

    ق ل

 همية الهدف أيتسائل عن 

يستطيع الغرض منه ؛ ال و

رؤية طريق تحقيق الهدف؛ 

تدخل بطريقة بسيطة أو لم 

 يتدخل في الوصول للهدف

الهدف و يؤمن بتحقيقه  يير

جابية في يو يشارك بإ

 الوصول للهدف

يظهر إيمان قوي بإمكانية تحقيق 

 الهدف و يضع خطة للوصول للهدف

   وضوح

يكتب أهداف محددة قابلة 

 للقياس

 يكتب األهداف بوضوح 

يز ؛ يشرح طريقة و ترك

 ة لقياس األهدافئيمبد

يكتب األهداف بوضوح وتركيز؛ 

يربط األهداف بدقة مع النتيجة 

المتوقعة؛يشرح طريقة مفصلة و 

 واقعية لقياس األهداف

    حدي

يعلم المحاسن والمشاكل 

الرئيسية و يظهر الرغبة في 

الهدف بوجود  يالعمل عل

 مساعدة

يميز محاسن تحقيق الهدف 

اكل الرئيسية ويظهر و المش

 االستمرار الرغبة في 

 للعمل نحو الهدف

يشرح محاسن تحقيق الهدف لنفسه و 

الرئيسية  تخرين و يحدد المشكاللآل

قبل أن تقع ويظهر رغبة داخلية في 

 الوصول للهدف بنجاح

    غذ     رجع  

يخطط و يصل للمواعيد 

 النهائية بوجود مساعدة

 

؛  يحدد مواعيد نهائية واقعية

يمكنه إدارة الخطوات 

 للوصول للموعد النهائي

يضع عالمات يقيس بها الوصول 

 للموعد النهائي 

و تحقيق الهدف؛ يضع الخطوات 

 يللوصول للموعد النهائي؛ يقيم مد

واقعية الموعد النهائي و إدارة 

 الوصول إليه يالمواقف حت

7 جدول  وذج  ق  م  دف 
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  ق  س   ع ل   ج  عي: خرآ ث ل 

 ضعيف( مع تعليقات مختصرة: –مقبول  –جيد جيدا -لكل فريق )ممتاز ا  ضع تقييم

 1  فر ق  2  فر ق  1  فر ق 1  فر ق    د    ق  م

أخذ الفريق وقتا كافيا 

 للتخطيط

    

سلوبا جديدا أاستخرج الفريق 

 حدهاأفكار و اختيار لتقييم األ

    

بين  وزع الفريق المهام

 أعضائه بشكل جيد

    

اتسم قائد الفريق باإلدارة 

 الجيدة

    

شارك الجميع في مهمة 

 الفريق

    

مهامه  يركز الفريق عل

بشكل جيد 

 )التصميم+الدعاية+العرض(

    

العرض أو التقديم  يمستو

 لالختراع

    

شارك الفريق بشكل إيجابي 

في تقييم االختراعات 

 ياألخر

    

يق إيجابيا في تلقي كان الفر

المالحظات و التعديالت 

 اختراعه يعل

    

 2 جدولق  س   ع ل   ج  عي 

مستويات كما في المثال األول أو أرقام أو ممتاز وجيد و مقبول كما في المثال الثاني  يمن المثال األول و الثاني يمكن تقسيم نتيجة الطالب إل

 يير بنود التقييم كما في المثال األول أو تركها لتقدير المعلم كما في المثال الثاني ولكن من األفضل وضع معايير.كما يمكن شرح معا
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   ر    ل درب

  قم بتقسيم المشاركين حسب التخصص  بحيث يصبح عدد الفرق خمس فرق و اطلب منهم اختيار درس ما و إعداد ثالث قوائم

 دقيقة(  41يلي و تقويم بديل )المدة الزمنية قياس خاصة بالدرس و تقويم تحص

 دقيقة( إذا  41عشرين )المدة الزمنية الو  حاديقم بمناقشة القوائم و التقويم و مقارنتها بسمات التقويم التحصيلي و البديل بالقرن ال

 .6الفرق دقيقة إذا كان عدد  14دقائق لكل فريق بحيث يستغرق الوقت  5زاد عدد الفرق عن خمسة قم بإضافة 

  عدد الفرق عن خمسة قم زاد دقيقة( إذا  22قم بتقييم عمل الفريق حسب قائمة قياس العمل الجماعي المذكورة أعاله )المدة الزمنية

 .6دقيقة إذا كان عدد الفرق  24دقائق لكل فريق. بحيث يستغرق الوقت  4بإضافة 

 الدرس قبل موعد التدريب.  ين علب بحيث يتفق المشاركوموعد التدري تقسيم المشاركين حسب التخصص قبل ييرج : لحوظ 

 إذا زاد عدد المشاركين قم بزيادة عدد الفرق و أفراد  ةخمس فرق و أن يتكون كل فريق من خمس يأن يقسم المشاركون إل ييرج : لحوظ 

 و ليس عدد الفريق
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 أ  ب أف  رك 
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    ب 

   ث  ث

 د رة   صفإ 
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 إدارة الصف

 
و الطريقة  حسب الفروق الفردية بين الطالب و استعداد  يمن التباين في المحتو ا  بذلك يخلق جويراعي المعلم الناجح الفروق بين الطالب و 

 توافر بعض العناصر بالصف:لي إكل منهم و لتحقيق ذلك نحتاج 
 

 السماح للطالب بالمشاركة في عملية وضع المنهج 

  جماعية أنشطةوجود 

  الربط بين مهارات الطالب و ميولهم و المنهج 

  الطالب جميعاختبارات تناسب تصميم 

 تقييم استيعاب الطالب بعمق 

 تشجيع األبحاث و المشاريع الفردية و الجماعية 

 جميعتوفير فرص تعليمية ل يو إليك بعض األفكار  المختلفة التي تساعد المعلم عل

 مع مراعاة اختالف وسيلة التعليم المؤثرة في كل طالب: الطالب 

 يفرق و اطرح عليهم مشكلة تحتاج إل يإل قسم الطالب :  عصف   ذ  ي 

حلول إبداعية و اطلب منهم استعمال العصف الذهني إلبداع حلول جديدة . 

 التالي: ييقوم العصف الذهني عل

 الكل يطرح حلوال جديدة 

 أي فكرة ييمنع االعتراض عل 

 أفكار ييحبذ بناء أفكار عل 

   مجموعة الالحاالت سواء بواسطة الفرد أو  يالضبط و يتم فيها دراسة إحدو يقصد بها ما تعنيه التسمية ب: در س  ح    و قع

اإلجابة أو الحل بالنسبة للمشكلة أو  يو يفيد مثل هذا اإلجراء المتمثل في الدراسة العميقة لمواقف حياتية حقيقية التوصل إل

 الموقف.

  ة أو الجدول الزمني أو محتويات المنهج تكتب مهمليمكن تصميم لوحة بها األمور المهمة مثل المفاهيم ا :  لوح ت    علق

مجموعات بحيث تقوم كل مجموعة  يبخط جميل و باأللوان . يمكن تصميم أكثر من لوحة عن طريق تقسم الطالب إل

 .بتصميم لوحة

 و أجر  اطرح قضية فيها وجهات نظر مختلفة ثم اطلب اثنين مؤيدين لوجهة  نظر و اثنين لوجهة نظر مغايرة  :     ظرة

 مناظرة. ابينهم

   ال أو اسئلة أو مشكلة و أجر حوارا جماعيا بين المشاركينااطرح سؤ :     قش    ج  ع. 

     يالمشاركون عل يرتب زيارة ميدانية ألحد األماكن المميزة في تطبيقها لفكرة الدرس أو جزء منه لير :  ز  رة     د 

 .األفكار و النظريات الطبيعة و في أرض الواقع كيف يتم تطبيق هذه

 اعرض فيلما أو شريط فيديو حول الموضوع المطروح : ألفالم/   ف د و. 

 الرجوع للجزء الخاص باستخدام اإلنترنيت بالتعليم( ي)يرج :ت    عل م    خالل  إل  ر . 

 اطرح لغزا و اطلب حله بشكل فردي أو جماعي : أل غ ز. 
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 مشاركةجر منافسة بين المجموعات الأ :     ر  ت. 

 اعرض صورا غريبة أو مثيرة و اطلب من الحضور شرح ما  :در س    صور 

 .يرون

 مجموعات  ياطرح مشكلة ليس لها حل واضح وقسم الطالب إل :حل    ش الت

 .قتراح الحلولال

   قسم  يبطاقات أخر يتها علابابطاقات و إج ياكتب اسئلة عل : ألسئل  و  ألجو

ا ما اإلجابة و مجموعتان لديهمموعتان لديهأربع مجموعات مج يالطالب إل

 .األسئلة ثم يقوم طرف السؤال بالبحث عن اإلجابة

  اقرأ قصة قصيرة لها عالقة بموضوع الدرس واطلب تعليق  :قر ءة قص

 .الطالب عليها

 الطالب يدلي بقصته.  

  ا  .مثل العمل الجماعي و اطلب من الطالب أن يدلي بتجربته : طرح  وضوع 

 مشروع معين  يمجموعات و اطلب منهم العمل عل يقسم الطالب إل :   ش ر ع

  .مثال بناء برج من الورق

 به ال يطلع اعط الفرق مشكلة خيالية ثم أعط كل طالب ورقة خاصة  :   ح   ة

راف تلك المشكلة الخيالية ثم تطلب من الجميع  تمثيل أطعليها غيره تشرح أحد 

 المشكلةلتلك حل  يتلك األدوار و الوصول إل

 و لكن كل جملة بها كلمة أو اكثر مفقودة و اطلب من كل  ا  اعط كل طالب ورقة فيها جمال تلخص موضوع :  ل   فر غأ

 .طالب اكمال الفراغ

 التعليم الجماعي

المجموعات التعليمية يتعلم الطالب أفضل عند اشراكهم بالعملية التعليمية هذا ما توصل إليه الباحثون بغض النظرعن نوع المادة , فالطالب ب
الدراسة بالصف عن شعورهم بالرضا لي إضافة إبجانب تذكرهم للمعلومة لفترة أطول, يالصغيرة يتعلمون بصورة أفضل من الطرق األخر

 .اآلخرينمقارنة بالطالب 
 

 .رق   در س   ف  و  ج وع ت رس   و  ج وع ت غ ر رس    أنواع من المجموعات التعليمية :  ةو يوجد بصورة عامة ثالث

 
أن يطلب من لمعلم مثال اشكل خلية صغيرة فيمكن  يبالعمل خالل الحصة الواحدة و تتكون خالل الحصة عل    ج وع ت غ ر   رس   تقوم 

 خمسة يإل ةكل طالب أن يشترك مع الطالب الذي بجانبه في اإلجابة عن سؤال قام المعلم بطرحه كما يمكن للمعلم تكوين مجموعات من ثالث
أي وقت أثناء الحصة مهما كان عدد ي طالب لحل مشكلة ما او اإلجابة عن سؤال. أي أن بإمكان المعلم تكوين مجموعات غير رسمية ف

 تطبيق ما تعلموه.بالطالب بالصف من أجل التأكد من استيعاب الطالب للمادة العلمية و السماح للطالب 
 

داء تجربة معملية أو كتابة تقرير أو تنفيذ مشروع و يمكن لهؤالء أإتمام عمل ما مثل فهي فرق تجمعت من أجل     ج وع ت   رس   أما 
نتهاء من المهمة المطلوبة وتقييم اال ييتعاون طالب الفريق معا حت أن يألسابيع ,بمعن االستمرار إتمام عملهم أثناء الحصة الواحدة أو 

 عملهم.
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أو مادة كاملة وتكون وظيفة  أعضاء الفريق توفير  كامال   ا  دراسي ما تكون فصال   ةطويلة عادمجموعات عمل لفترة  در س      فرق بينما تعد 

شرح الدعم و التشجيع و المساعدة من خالل تنفيذ متطلبات المادة و تقديم المشاريع المطلوبة, كما يقوم أعضاء الفريق بتقديم المساعدة و ال
 فرق الدراسية مع زيادة أعداد الطالب بالصف و صعوبة المادة.لمن يتغيب من أعضاء الفريق وتزداد أهمية ال

 

 

 
 دراسية. ا  راحات التي تساعد المعلم في تكوين مجموعات دراسية رسمية و فرقتقو فيما يلي سنعرض بعض اال 
 

 قواعد عامة

  عليه أن يسأل نفسه أوالقم بتحضير كل مرحلة بالعمل الجماعي: عندما يقوم المعلم بتحضير المادة العلمية للدرس يجب: 

 كن الطالب من العمل بشكل جماعي ؟مالتي ت اتعوماهي المواض 

 التي يمكن للطالب تنفيذها في شكل مجموعات ؟ وعاترما هي المش 

 كيف سأتمكن من تقسيم الطالب في مجموعات؟ 

 التعاون مع بعض داخل المجموعة؟ يكيف أساعد الطالب عل 

 كيف سيتم تقييم عمل المجموعة؟ 

  :قم بشرح كيفية عمل المجموعات للطالب مع توضيح كيفية تقييم عملهم 

 قم بشرح األهداف الخاصة بمهمة المجموعة و شرح أي مبادئ أو نقاط متعلقة بالمهمة. 

 نقطة  يتوضيح البداية أي ما هي نقطة البداية للعمل و مادور كل فرد بالفريق وكيف يستطيع الفريق أن يتعرف عل

 .من المهمة يه انتهالنهاية أي أن

 اشرح النقاط التي سيقيم عليها الفريق. 

  اعط الطالب المهارات الكافية من أجل النجاح كمجوعة فهناك العديد من الطالب لم يسبق لهم التعامل في مجموعات لذلك

 بعض المهارات مثل: يلتدريب عللي اإهم بحاجة ف

 جابييستماع اإلاال 

 يالتعاون في فهم المحتو 

  إبداء النقدتقبل و 

  ختالف وجهات النظرافن التعامل عند 

 أن يتحدث المعلم مع الطالب حول هذه المهارات و إعطاء أمثلة عنها للطالب. لي إبالتالي يحتاج األمر و 
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 تصميم إطار العمل الجماعي

 نهم في قارب واحد إما أن أالطالب إدراك  يبعضهم البعض فعل يعتماد األشخاص علاالتعاون و  يقم بتصميم مهام تحتاج إل

خر بل و نجاحه يعتمد عليه و يمكن أن نعتبر الشعور ن الفرد اآلعل ئوينجوا سويا أو يغرقوا سويا و أن كل فرد مس

 العمل الجماعي. يخر هو أحد الوسائل التي تحث علبالمسؤلية تجاه اآل

 

 ية جعل العمل الجماعي مترابطا فيجب أن يشعر الطالب أن المهام الجماعا 

 هداف المنهج و ليست مجرد ممأ للوقت .أهي من ضمن 

 

  صمم اختبارات مالئمة لقدرات الطالب و مهارتهم وابدأ بالمهام الخفيفة في

 بداية العام ثم قم بزيادة درجة الصعوبة بالتدريج .

 

 عضاء الفريق بشكل عادل أ يصمم مهام جماعية تسمح بتقسيم األدوار عل

بالتالي و ن الطالب كتابة بحث عن الطاقات البديلة أن يطلب المعلم م :مثال

يقوم كل طالب بالبحث عن مصدر للطاقة ثم يتعاون الجميع في تقديم 

 التقرير النهائي.

 

 ات االختباردرجة المجموعة التي التحق بها و إليك بعض النصائح لتنفيذ  يصمم اختبارات جماعية بحيث يحصل الطالب عل

 الجماعية:

 مهارات العمل الجماعي في وقت ع المهام الجماعية عند بداية العام الدراسي بحيث يستطيع الطالب تطوير ابدأ في توزي

 .كاف

 12خالل  جابتهاإعلي أن تتم  سؤاال   21عداد إا بين األقواس عميقة و إلتاحة وقت للمناقشة قم بمم رسئلة اختأعداد إقم ب 

 دقيقة.

 طالب ةمجموعات من خمس يقسم الطالب إل. 

 اإلجابات النهائية ثم قم  ياألسئلة منفردا ثم اطلب من الفريق أن يجتمع لالتفاق عل ياطلب من كل طالب اإلجابة عل

 بتسجيل اإلجابات الفردية و الجماعية و إعداد خريطة بها متوسط الدرجات لكل فرد و لكل مجموعة.

 تعليميةالتنظيم المجموعات 

 فضل االختيار العشوائي للطالب وهناك من يترك االختيار للطالب ولكن هذه حدد كيفية تكوين المجموعة فهناك من ي

و من أفضل الطرق هي أن تطلب من  اآلخرينالطريقة تجعل االصدقاء يختار بعضهم البعض و بالتالي لن يتم التواصل مع 

 كل طالب أن يكتب ثالثة اسماء يود أن يعمل معهم ثم يقوم المعلم بترتيب المجموعات.

 

 فراد بصورة جيدة بينما تقل فرصة األفراد أو الخمس أحجم المجموعة فبصفة عامة تعمل المجموعات ذات األربع لي إبه انت

عضاء الفريق كلما كان من األفضل العمل بمجموعات أبالمجموعات األكبر في االستفادة بشكل جيد  و كلما قلت مهارات 

 .ا  الوقت ضيق صغيرة ايضا يفضل العمل بمجموعات صغيرة إذا كان
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 ال يفقد  يحت يخرأعضاء المجموعة فض المجموعة و العمل مع مجموعات أإذا طلب  يمجموعة العمل حت يابق عل

 التركيز. يخرعضاء المجموعات األأ

 

 ثم قم  يتخطيط خط سيرهم و اطلب من كل فريق تقديم خطة عمل توضح من سيعمل ماذا و مت يساعد المجموعات عل

 حدة لمناقشة الخطة. يالمكتوبة أو اعقد مقابلة مع كل فريق علبمراجعة الخطط 

 

 تابع كل مجموعة بانتظام فإذا كانت مدة المهمة مجموعة من األسابيع قم بعمل ورقة متابعة لخط سير كل مجموعة 

  ق  م   ع ل   ج  عي

 حد أتساعد  يجموعة ان تعلم متكل م يداء افرادها , فعلأحدة وأن تدرك كل مجموعة  يم كل طالب علتأكد من أنك تقي

داء العمل. أب اآلخرينو أن ال يجلس بينما يقوم  اآلخريننه يجب أن يعمل مع أفرادها كما يجب أن يعلم كل فرد بالمجموعة أ

ات االختبارداء األفراد بالمجموعة هو أن يتضمن العمل الجماعي مجموعة من أالتأكد من  يفضل الطرق التي تساعد علأمن 

 تقدم الفريق. يحدة و معرفة مد يعضاء الفريق علأة و اللقاء مع كل عضو من الفردي

 

  المجموعة مرة أو مرتين خالل فترة عمل  يسئلة علأاعط الطالب الفرصة لتقييم كفاءة المجموعة الخاصة بهم يمكنك القاء

كل فرد  يما العمل الذي كان يجب عل ن مفيدا للمجموعة؟أالفريق و ك دفراأ أحدالمجموعة مثل: ما هو العمل الذي قام به 

 فضل؟أتصبح المجموعة  يفعله حت

 إدارة الوقت 

 عادتا ما نسمع المعلم يقول " ال يوجد عندي وقت لتنفيذ هذه األلعاب " , "ال يوجد وقت 

للتكلم مع الطالب خارج المنهج" , "الوقت ال يكاد يكفي المادة العلمية!"........ "ال 

نتأكد أن المعلم لم يقم بواجبه و هو اإلعداد الكافي للمنهج و ال يعتمد  يوجد وقت!" , هنا

استخدام تقنيات التعليم و طرائق التدريس  يد علمالمادة العلمية فقط فهو يعت يالمنهج عل

المعلم التحضير  يالمادة العلمية , لذلك يجب عل يو تربية الطالب كل هذا مضاف إل

يستطيع دمج مهارات التعليم الحديثة  ية الوقت حتالجيد للمنهج عن طريق فن إدار

 تصل المادة العلمية لكل طالب بأفضل طريقة. يبشكل فعال حت

 إدارة الوقت داخل الفصل: يبعض األفكار التي تساعدك عل

 االستعانةنك أو من الحصة السابقة كما يمك ء فيهبداليمكنك كتابة األهداف من الدرس و اإلعالن عنه قبل  : إلعال  ت   قص رة 

 يبالتالميذ لتصميم فكرة إعالن عن الدرس القادم و في بداية الحصة التالية يتم اختيار افضل إعالن. سوف تساعدك هذه الفكرة عل

 التعاون واإلستعداد للدرس. يهتمام الطالب و التوفير من الوقت في الحصة المقبلة كما ستشجع الطالب علاإثارة 

 

 إليك الخطوات :

 طالب ةمجموعات من ثالث يسيم الفصل إلقم بتق. 

 تقوم كل مجموعة بتصميم اإلعالن و وضعه بمكان ظاهر بالفصل. 

  يفضل إعالن في بداية الحصة القادمة عن طريق التصويت أي يقوم أفراد الفصل بالتصويت علأيتم اختيار 

 .أفضل إعالن

 لمقاالت ورسومات تتعلق بموضع الدرس ثم يقوم يمكنك أن تطلب من الطالب إحضار قصاصات  : حض ر   طالب  لدرس

 لوح و تعليقها بالفصل قبل الدرس. يالطالب بلصقها عل



 

 

       ج ألول  فصل  

44 

  جميعقم بتحضير الدرس جيدا و تقسيم وقت الدرس بحيث يستوعب  :يوفر وقتا قيما في الصف إ ج ز   ع ل   رو   ي  س ق 

 :حسب الحاجة يأن تقوم بتغيير النسب و إضافة نقاط أخر يبالجدول التالي كنموذج مبسط عل االستعانةالطالب و يمكنك 

 

 ...............................................................:سم الدرسا

 .............................................................الوقت المتاح:

 

 % من الوقت المتاح52  قد         علم

 % من الوقت المتاح22   وس ئل    صر  

 % من الوقت المتاح22   وس ئل   س ع  

 % من الوقت المتاح22   وس ئل   حس  

 % من الوقت المتاح22   ج  ع   و   فرد    شط    ش ر     طال    و  أل

 %من الوقت المتاح52  لخ ص   درس ور طه     س ق 

 9 جدول  حض ر   درس

 نتهاء من كل جزءوين الفرعية ثم قم بوضع عالمة صح عند االاابة أجزاء الدرس في شكل نقاط  بحيث يكتب عنوان الدرس و العنكم بكت. 

 تقسييم  يحرص علامدار اليوم لذلك  يتغير باختالف الوقت عليه أنلفرق في التركيز بين الطالب كما عتبار ايجب األخذ في اال :   ر  ز

 وع بحيث تغطي مواعيد مختلفة.مدار األسب يحصصك عل

 

 و فيما يلي بض اإلرشادات العامة:

 كر هي أفضل وقت للمعلم الستخدام تمارين قصيرة و سريعة.اساعات الصباح الب 

  فيها يكون في  االنتباهالساعات التالية من الصباح هي األفضل لمناقشة القضايا الصعبة وذلك ألن التركيز و

 .اتهيمستو يأعل

 الجماعية نشطةاح هو الوقت األمثل لممارسة األمنتصف الصب. 

 في مقاومة الخمول الذي عادة ما نصاب به في تلك الفترة وفي  نشطةقبل الظهر تفيد المشاركة في بعض األ

ستراحات القصيرة الكثيرة بدال من اتباع األسلوب التقليدي الستراحة واحدة هذه الفترة يفضل اعتماد اسلوب اال

 .تلك الفترة طويلة في منتصف

 الظهر تمارين جماعية أو تمارين فرق دبع. 

 أخط ء  جب أ    ج  ه  س  

  .تبتعد عن تكوين عالقات شخصية مع الطالب -5

 .ال تهتم بالطالب -2

 .تفترض انهم يفهمون النظريات -3

 .تنتقد المخطئ -4

 .اجعل الطالب يشعرون بالغباء عندما يسألون -1

اقشة الواجب عدم ترك مساحة من الوقت اثناء الحصة لمن -6

 .وحله مع التالميذ في الحصة التالية
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 إدراة الطالب و تنظيم الصف

العوامل التي يغفل عنها المعلم بالرغم من توفيرها لكثير من الوقت  يأفضل للطالب للتعلم هو من إحد ا  إن تنظيم الصف بحيث يتيح فرص

 و إليك بعض األمثلة:

  الخاصة بكل نشاط جماعي ووضعها في علبة خاصة بالنشاط داخل مكتبة أو  وقم بتحضير األدوات التي يحتاجها الطالب

 رف معلق بالصف بحيث يستخدمها الطالب مباشرة عند البدأ.

 

  تنظيم الفصل بحيث يناسب النشاط فيجب عليك وضع تصور بأفضل طريقة لوضع المكاتب و الكراسي قبل بدأ الحصة بحيث

 .بالنشاط ءيقوم الطالب بتنظيم الصف عند البد

 

  سبوعي و استعارة داخل مواعيد الحصة بحيث يمكن للطالب أو أقم بعمل مكتبة صغيرة داخل الفصل يكون لها أمين

 ينتهي األخرون بدل من التشويش. يالمجموعة التي انتهت من عملها أن تقرأ حت

  ش ط

...يمكنك اقتراح مجموعة من المهارات الحياتية و كتابتها  من المهم أيضا نقل المهارات الحياتية للطالب كالصدق و  األمانة و الصداقة

نك ستحاول ممارسة هذه المهارات طوال أاللوحة ب ية كبيرة ثم يضيف الطالب المهارات التي يودون تعلمها ثم قم بكتابة عهد علحلو يعل

قم بتكريم الطالب الذين التزموا بهذه المهارات العام الدراسي  ثم قم باإلمضاء مع الطالب و تعليق اللوحة بالفصل وفي نهاية كل شهر 

 ما قام به كل طالب. حبلوحة شرف مع شر أسماءهمبكتابة 

  ش ط

كثر أاخل الصف كما تضيع الوقت في معظم األحيان قم بإعداد ورقة باألسئلة التالية و اطبع منها دالسلوكية مشكلة للمعلم  تكالتسبب المش

 :من نسخة لتكون معك بداخل الفصل

 ما الذي افعله؟ 

 لماذا افعله؟ 

 لماذا هذا السلوك غير مقبول بداخل الصف؟ 

 يتغير سلوكي؟ يماذا يمكن أن أفعل حت 

  في هذا الفعل؟ االستمرار ما العواقب من 

بعض األحيان  ثناء الصف كما تساعد هذه الطريقة فيأمن توبيخه  الطالب عندما يقوم بسلوك سيء ليقوم بمإلها بدال   يقم بتوزيع الورقة عل

 الطالب في التفكير في سلوكه.
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 التحضير للدرس
 لدرس اهناك طريقتان لتحضير 

 تصميم الدرس من وجهة نظر التقييم -5

 التفكير بعقلية مصمم النشاط -2

 وهنا ينظر المعلم للنقاط التالية: تصميم الدرس من وجهة نظر التقييم .5

 استوعب  أن الطالب قد يالفهم: ما هو الدليل عل يالدليل عل

 و يمكنك تقييم فهم الطالب عن طريق: الدرس؟

o عقد لقاءات مع الطالب و مالحظتهم 

o البصرية و السمعية و الحسية نشطةرد فعل الطالب لمأ 

o ات القصيرةاالختبار 

o تقييم الطالب لنفسه و ألقرانه 

 

  من خاللهاحدد األهداف التي تود تقييم الطالب: 

o االستيعاب 

o األخالق 

o المهارات 

o يوالمحت 

o جتماعيالتواصل اال 

 

 جل ترسيخ المادة العلمية؟أالتي يؤديها الطالب من  نشطةنواع األأ: ما نشطةاأل 

  خر لم يستوعبه ؟آتمييز الطالب الذي استوعب الدرس: كيف استطيع تمييز الطالب الذي استوعب الدرس عن 

 نقاط التقييم: ما هي النقاط التي سأقيم عليها فهم الطالب؟ 

 ضللة: ما هي النقاط المضللة بالدرس و كيف يمكن توضيحها؟النقاط الم 
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 و يمكنك تصميم الدرس كالتالي:

  قد  

 ما هو موضوع الدرس؟   

    ش ط

 التي سيعمل عليها الطالب؟ نشطةما أنواع األ 

  ر حل    ش ط

 اشرح بدقة خطوات النشاط 

    ص ح 

 الدرس؟ماهي النصائح التي يحتاجها الطالب من أجل اتمام   

    ق  م

 كيف ستقيم ما تعلمه الطالب؟  

   خ    

 ها؟فييفكروا  يما األشياء المتوقع من الطالب اكتسابها من النشاط؟ما األسئلة التي ستتركها للطالب حت  

 التفكير بعقلية مصمم النشاط .2

 المثيرة و الممتعة بموضوع الدرس؟ نشطةالممتعة: ما هي األ نشطةاأل 

  :ما هي المواد و الموارد المتاحة بهذا الموضوع؟المادة العلمية 

 ات التي يمكن للطالب القيام بها داخل و خارج الصف؟االختبارات داخل وخارج الصف : ما االختبار 

 درجات النشاط: كيف سأقيم درجات النشاط؟ 

  و لماذا؟ ؟الهدف منه أم ال يدأهل النشاط 

 

   ر    ل درب 

تقوم كل مجموعة بوضع خطة لدرس له عالقة كما شخاص , أ ةثالث يأن تحتوي كل مجموعة عل يقسم المشاركين حسب التخصص عل 

 دقيقة( 41بتخصصها و نظام إلدارة الصف و تقييم الطالب . )المدة الزمنية 
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 تقنيات التعليم

 

اه معلومة ما و اختالف جشخاص بصفة عامة تاأل  أفعالالطلبة؟ يمكنك مالحظة اختالف ردود  أفعالهل تعجبت من قبل من اختالف ردود 

 طريقة تعلمهم و لكن هل يمكنك معرفة الفروق أو تحسين الطريقة التي يستوعب بها كل طالب؟

  ق   ت    عل م

 ه تجاه أفعالتصنف تقنيات التعليم الطرق المختلفة التي يتعلم بها الطالب و ردود 

 معلومة ما.

تعلم درس ما عن طريق استخدام وسيلة تعليمية  ذلك قد ال يستطيع طالب يمثال عل

رشحها له أحد اقاربه أو صديق أو معلم و يعني هذا أن أفضل وسيلة لتعليم هذا 

الطالب هي وسيلة تختلف عن الوسائل التي اقترحها األخرون و التي تعد مناسبة 

 لهم.

ليمية معرفة الوسيلة التع يعد الباحثون اختبارات عديدة تساعد األشخاص علأ

قياس رد فعل كل حاسة من حواسهم تجاه  يأدق تساعدهم عل يالمناسبة لهم و بمعن

رد فعل السمع و البصر و اإلحساس عند تلقي  يمعلومة ما و بالتالي ينظرون إل

معلومة ما و بالتالي يستطيع الشخص تحديد أكثر الحواس لديه تأثيرا حيث يعتمد 

 .ية دون أخرحاس ياألشخاص عند تلقي المعلومات عل

ته اءذلك عند المذاكرة نجد هناك طالب يجيدون استيعاب الدرس عند قر يمثال عل

بصوت عال مرة أو أكثر بينما يفضل طالب أخرون كتابة الدرس أكثر من مرة من 

ن الدروس عن طريق اللمس و التجربة وأجل استيعابه بينما يستوعب طالب أخر

 العملية.
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تحديد وسيلتك المفضلة للتعلم يمكنك استخدامه مع الطالب لمعرفة وسيلة التعلم المفضلة عند  يقد يساعدك عل ا  طبسي نقدم فيما يلي جدوال  

 كل طالب.

  ش ت ذ  ي  ع أي حر    ف جأة  ع د     دأ في    ر  ز....

أو فوضو   و أالحظ أش  ء    

 حو ي ال  الحظه   ألخرو 

  ش ت ذ  ي  ع أي صوت و أع ل 

   ح م في  م و  وع  يج  د  عل

   ضوض ء    حو ي

 فع الت   ش ت ذ  ي    ج  ال

  فسي يد خل   و   طوي عل

 متحركة في خيالي ا  صور يأر أفكر في األصوات  صور حية و دقيقة في خيالي يأر ع د     خ ل .....

من الصعب أن استمع لمأخر لفترة  ... آلخر  ع د      لم  ع 

 طويلة

خر أو ينفذ صبري استمتع بسماع األ

 ألتحدث عن نفسي

 اتواصل عن طريق اإليماء 

 و تحريك يدي

أفضل التحدث بالهاتف في األمور  لوجه ا  أفضل عقد مقابالت وجه ع د    و صل  ع     س....

 الجادة

أفضل التواصل أثناء المشي أو من 

 خالل المشاركة في نشاط ما

ء و لكني اتذكر ال اتذكر األسما ع د رؤ  ك ألحد  ع رفك...

الوجوه و اتذكر المكان الذي تقابلنا 

 يبه للمرة األول

أتذكر اسماء الناس و اتذكر مقاطع 

 من الحديث الذي دار بيننا

اشعر  ةاتذكر ما فعلنا سويا و عاد

 مضيناه سوياأبالوقت الذي 

اشاهد التلفاز أو اشاهد مسرحية أو  ع د    س رخي ....

 معرض يأو اذهب إل ا  فيلم

 ياستمع للراديو أو استمع إل

 يأو أقرأ أو اتحدث إل يالموسيق

 صديق

أمارس الرياضة أو أصنع أشياء 

 بيدي  

أحب األمثلة المفصلة و قد أتوقف  ع د   أقرأ.....

 لتخيل المشهد

استمتع بنص الكتاب و أحيانا اتخيل 

 صوت األشخاص و كأنهم يتحدثون

 ةأفضل قصص األكشن و لكن عاد

 أجل المتعة ال أقرأ من

اتخيل الكلمة في ذهني أو اتخيل  س هج ء ....الع د  

 شكل الكلمة عند كتابتها

 حيانا أ اتلفظ بالكلمة بصوت عال

 و اتذكر قواعد ترتيب األحرف

أشعر بالكلمة عن طريق كتابتها أو 

 التظاهر بكتابتها

 

 الصور التوضيحية  ياتجه إل  ع د   أقوم  ع ل جد د....

 البيانية و الرسومات

 ابحث عن التعليمات الشفهية 

والمكتوبة و اتحدث عنها مع شخص 

 خرآ

 يأقفز للتجربة العملية و أواظب عل

 المحاولة و تجربة طرق مختلفة

الصورة أوال وقد أقرأ  يانظر إل ع د  ج  ع شيء   ...

 التعليمات

قرأ التعليمات أو اتحدث بصوت أ

 أثناء العمل عال

مات و اتخيل التعلي ةاتجاهل عاد

 الشكل اثناء العمل

ع د    ح ول  عرف   ز ج شخص 

....   

 الجسدية يالتاانفع ياركز عل نبرة الصوت ياعتمد عل اختبر تعبيرات وجهه

أطلب منهم الكتابة أو أوجه لهم  أريهم ع د   أشرح  ألخر  ...

 مجموعة من األسئلة

أشرح لهم كيفية عمل الشيء ثم 

 اطلب منهم تجربته

 حسي/حركي: سماعي: بصري:   ج وع 

 01 جدول حد د وس ل ك    فضل   ل علم 

 بالنسبة لك بينما يمثل العمود الذي يليه في عدد النقاط الوسيلة التعليمية الثانية يالوسيلة التعليمية األول ييمثل العمود ذو عدد النقاط األعل

 دقيقة( 51الحضور و تحديد الوسيلة التعليمية المفضلة لديهم ) يعل قم بتوزيع الجدول  ش ط  ل درب:
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 الوسيلة التعليمية

هي جميع المواد واألدوات والبرامج واألجهزة والمعدات واآلالت والمواقف التعليمية واللغة اللفظية التي يستخدمها المعلم في تعليمه 

 ييع مجاالتها ، من أجل تحقيق األهداف التعليمية المرغوب فيها ومن أجل الوصول إلالخبرات التعليمية في جم الكتسابوالمتعلم في تعلمه 

 . تعلم أكثر فاعلية وكفاية

        وس ئل    عل    أ

حل المشكالت ويحقق للعملية التعليمية عائدا كبيرا وقد أثبتت البحوث أهمية  يإن استخدام الوسائل التعليمية بطريقة فعالة يساعد عل

  : فعاليتها في عملية التعليم إذ أنها ينيات التي توفرها الوسائل التعليمية للمدرسة ومداإلمكا

 تساهم في تعلم أعداد كبيرة في المتعلمين في صفوف مزدحمة. 
حل مشكلة تعليم هذه األعداد المتزايدة من  يفالوسائل التعليمية تساعد عل

لبصرية مثال( يستطيع فبواسطة هذه الوسائل )الوسائل السمعية وا طالبال
 .تعليم أفضل وبذلك نضمن تكافؤ الفرص للتالميذ يالدارسون الحصول عل

 

  الدراسة يتثير انتباه التالميذ نحو الدروس وتزيد من إقبالهم عل  
فالوسائل التعليمية بطبيعتها مشوقة  إذا ما توفرت فيها العناصر المطلوبة 

سلوب جديد مختلف عن الطريقة ألن المادة التعليمية تقدم من خاللها بأ
اللفظية التقليدية ، فقد يكون في عرض نماذج أو أفالم قصيرة ، أو مجموعة 

 .الدرس ومتابعتهم له يصور متعلقة بالدرس ، يثير اهتمام التالميذ إل
 

 زيادة سرعة العملية التربوية يتساعد الوسيلة التعليمية عل.  
فرصة للحصول له يتيح  طالبل من وقت المعلم ، فعرض وسيلة كالخريطة أو صورة للإن استخدام الوسائل يوفر قدرا غير قلي

 . الشرح اللفظي وحده يقدر معين من الخبرة التي ال يستطيع الحصول عليها في المدة نفسها لو اعتمد المعلم عل يعل
 

 طالبتعالج مشكلة الفروق الفردية بين ال.  
استثارات وجذب التالميذ من  يديم مثيرات متعددة بطرق وأساليب مختلفة تؤدي إلفقد يستطيع المعلم عن طريق الوسائل تق

 . كل حسب ميوله الطلبةبحاجات  هتمن يأمختلف القدرات والخبرات والمواهب كما يستطيع المدرس 
 

  توفر الوسائل التعليمية تنوعا مرغوبا في الخبرات التعليمية.  

  . التعلم يي ، ويضع أمامهم مصادر متنوعة للمعلومات تتناسب مع قدرتهم علبالموقف التعليم طالبوهذا ما يحبب ال

 خص ئص وشروط   وس ل     عل       ج دة

 في إعدادها و إنتاجها أسس التعلم ، ومطابقتها للواقع قدر المستطاع ي، وأن تراع االهتمام أن تكون الوسيلة مثيرة لالنتباه و .  

 يةأن تكون محققة لمأهداف التربو .  

 ن تكون جزء ال ينفصل عن المنهجأ. 

  أن تكون مراعية لخصائص التالميذ ومناسبة لعمرهم الزمني والعقلي . 

  أن تكون مناسبة مع الوقت والجهد الذي يتطلبه استخدامها من حيث الحصول عليها واالستعداد وكيفية استخدامها>  

 أن تتسم بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد .  

 في الصف وأن تعرض في وقت مناسب كي ال تفقد عنصر اإلثارة فيها الطالبمن حيث الجودة والمساحة مع عدد  أن تتناسب .  

  يفضل أن تصنع من المواد األولية المتوفرة حاليا  ذات التكاليف القليلة . 

  أن تحدد المدة الزمنية الالزمة لعرضها والعمل عليها لتتناسب مع المتلقين . 
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  النقاط  يآخر، مع التركيز عل يقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقالها من هدف تعليمي إلأن تكون مت
 األساسية في الدرس

  

    ث  ر    ر و   الس ع  ل  ألدو ت    عل    

 نشاطالتعلم بشوق و يتنمي في المعلمين حب االستطالع وتخلق في نفوسهم رغبة في التحصيل والمثابرة عل.  

  المتعلمين التفاعل مع البيئة التي يطالعونها أو يدرسونها والكون الذي يعيشون فيه يتوسع مجال الحواس و إمكاناتها فتسهل عل . 

 القيام بتجارب ذات عالقة بواقع حياتهم  ينهم علعلمية واالستفادة من خبرتهم وتعيتتيح للطالب الفرص الجيدة إلدراك الحقائق ال
  . ناء التعلم بطريقة مبسطةومعيشتهم أث

 تقوي العالقة بين المعلم والمتعلم، فتزيد من إيجابية المتعلم واستجابته للتوجيهات والحقائق المجردة. 

 الوصول بسهولة إلي األهداف التي رسمها لدرسه يتخلق حيوية مستمرة في جو غرفة الصف مما يساعد المعلم عل . 

 لم لمدة طويلة فيستعيدها عند الحاجة لتطوير خبراته بسهولة وبسرعةتثبت المادة الجديدة في ذهن المتع .  

 تدفع المتعلم إلي التعلم بالعمل وهو خير طريق للتعلم الصحيح .  

 تحرر المعلم من دوره التقليدي وتزيد من فعاليته . 

     علم    صري

  :يلإ يحتاج هذا النوع من المتعلمينو يتعلم عن طريق المراقبة و القراءة

 رؤية أجزاء الصورة مجمعة. 

 لتخيل ما يتعلمون تخيل ما يقومون به و قد يتوقفون. 

 أفضل طريقة لتعلمهم هي التفاعل من خالل اللعب و المجموعات و التمثيل. 

 ستماع مدة طويلةينفد صبرهم عند اال. 

    عل م    خالل ح س   إل ص ر

 التقديمية و الفيديو و الرسومات البيانية و كتابة المالحظات و أوراق العمل .... استخدام الوسائل البصرية من أجل التعليم : العروض 

 السبورة يكتابة الهدف من الدرس عل. 

 إلقاء اسئلة جديدة و مفتوحة من أجل السماح بالنقاش و رؤية الحلول. 

 توزيع أوراق ألخذ المالحظات. 

 استقبال األسئلة من الطلبة ليظلوا في حالة يقظة. 

 ام الخرائط الذهنيةاستخد. 

 مجموعات لحل المشكالت يتقسيم الطالب إل. 

 ات للعروض التقديمية و الرسومات التوضيحية و األبحاث الفرديةاالختباروجود مساحة ب. 

     علم   س  عي

  سمات هذا النوع:و  يتعلم من خالل السماع و التكلم

 ما يـتألق هذا النوع في مراحل دراسية متقدمة عادة. 

 المهارات و تحقيق األهداف الكتسابوجه يت. 

 يتذكر جيدا. 

 يؤكد ما تعلمه من خالل نطق الكلمات. 

  اآلخرينيتعلم من كالم. 

 يفضل التكلم عن الكتابة. 

 دقيق و منطقي التفكير و محدد. 
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    عل م   س  عي

  يتم عن طريق :

 المناقشات الجماعية. 

 عمل لقاءات فردية مع المعلم. 

  للتفكير من أجل استيعاب المعلومةالسماح بوقت. 

 إلقاء المحاضرة في شكل أسئلة. 

 إجبات محددة يتوزيع مهام تحتاج إل. 

 إلقاء المعلومة أكثر من مرة بصيغة مختلفة. 

 "ابدأ الشرح ب" ماذا سيحث" و لخص الموضوع ب" ما غطينا اليوم. 

  العصف الذهني أنشطةاستخدام. 

 بترتيب و ربطها ببعض إعطاء وقت للتلخيص ووضع المعلومات. 

  و أكمل(أو صل أما بين األقواس  همارتابيا )ضع عالمة صح أو خطأ و أختأسئلة محددة شفويا أو ك يعل االختباريحتوي .  

  مشاريع بحثية فردية يعل االختباريحتوي. 

     علم   حسي

 .تعلم من خالل اللمس و الممارسةي

 س  ت     علم   حسي

 ي مراحل التعليم المتقدمةما يتم إهماله ف ةعاد. 

 دائما ما نجده في الحصص المعملية. 

 حتكاك بالموادعلم من خالل الفك و التركيب و االفرص من أجل الت ييحتاج إل.  

 يتحرك في العادة عندما يتعلم. 

    عل م   حسي

 يتم من خالل:

 ةتجارب مثل المعامل و األلعاب التعليمي يالتعليمية التي تحتوي عل نشطةاأل. 

 برامج المحاكاة حيث يتم التفاعل مع المبادئ العلمية و تطبيقها. 

 التفاعل مع التكنولوجيا كالفيديو و الحاسوب. 

 يةانية و الخارجالرحالت الميد. 

 يستطيع  الطالب التركيز يإعطاء فواصل زمنية أثناء الحصة حت. 

 الحاسوب يالورق إل يأن ينقل الطالب المعلومات المكتوبة عل. 

  التقليدية و األوراق االختباربحيث يناسب طبيعة هؤالء الطلبة فهم أقل تجاوبا لطرق  االختبارأن يتم تغيير يجب. 

  جزء عملي أو عمل مجسمات و استخدام برامج المحاكاة يعل االختباريجب أن يحتوي. 

  لحوظ 

 هناك بعض المالحظات التي توصل إليها الباحثون عن تقنيات التعليم:

 طريقة شرحه , مما يؤدي لعدم استيعاب بعض الطالب يالمعلم قد تؤثر عل يلتعليمية المفضلة لدالوسيلة ا. 

 يصبح التعليم أكثر كفاءة عندما  يالئم الوسيلة المفضلة لكل طالب. 

 وسيلة التعليم الخاصة بكل طالب يقد تؤثر العوامل البيئيةو الثقافية عل. 

 جب أن يفهم كل طالب الوسائل التعليمية األفضل لهالتعلم لفترة طويلة ي يلضمان القدرة عل. 
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    ر  

 تستوعب الحواس السمعية و البصرية و الحركية؟ نشطةتوفر طريقة الشرح الخاصة بك مجموعة من األ يأي مد يإل

 متعددة و جديدة داخل الحصة الخاصة بك؟ أنشطةما هي الفرص المتاحة أمامك من أجل دمج 

. قراءة اإلجابات الخاصة بكل متدربمجموعات يتقدم ممثل لكل مجموعة ب يقسم المتدربين إلالمتدربين ثم  يلة علللمدرب: قم بطرح األسئ

 دقيقة(  41) المدة الزمنية 

و مجموعة من الخدمات  Google earth :توفر الوسائل التكنولوجيا الحديثة الكثير الذي يمكن للمعلم استخدامه داخل الفصل مثال

 http://www.google.com/educators/activities.html الرابط التالي يو التي من الممكن أن تجدها عل يالتعليمية األخر

 أنواع المعلمين

 لشرح الخاصة بكل معلمأربعة أنواع حسب طريقة ا يقسم الباحثون المعلمين إل

    علم    قل دي

 يل الوحيد عن تزويد الطالب بالمعلومات و علئوالمعلم حيث يشعر المعلم أنه المس يو يكون التركيز الوحيد عل يبالمحتو نوعيهتم هذا ال

ض و ال يطلب هذا النوع من ال يهتم هذا الصنف ببناء عالقات مع الطالب و اليهتم بعالقة الطالب بعضهم ببع الطالب التلقي. عادة

 المعلمين مشاركة الطالب بالفصل.

    علم    رشد

 اإلرشاد و التوضيح  ييكون التركيز حول المعلم و لكن يعتمد المعلم عل

 نه قدوة عن طريق شرح الطرق أ ييتصرف هذا النوع من المعلمين عل و 

يقها. يشجع هذا اكتساب هذه المهارات و تطب يو المهارات ثم مساعدة الطلبة عل

المشاركة و يقوم الطالب بتحمل جزء من مسؤلية  يالنوع من المعلمين الطلبة عل

 و أن يلجأوا للمساعدة في حالة التعثر في فهم شيء ما. هتعلم ما يريدون
 

    علم     سر
 

الطالب من أجل  يمن المسؤلية عل ا  كبير ا  و يكون التركيز حول الطالب كأساس لعملية التعلم و يحمل قدر نشطةاأل يعل نوعيركز هذا ال

 المشاركة  يالمبادرة لتلبية المهام التعليمية المختلفة. يتعامل هذا الصنف بكفاءة مع الطلبة الذين لديهم مهارة التعلم الفردي و القدرة عل

 التعليم التفاعلي و التعاون بين الطالب  يجماعية و التي تحتوي عل أنشطةبإجابية. يصمم هذا النوع من المعلمين  اآلخرينو التعاون مع 

الدرس بشكل  ياستيعاب محتو يتدفع الطالب إل أنشطةلحل المشكالت.  يصمم هذا النوع من المعلمين أحيانا مواقف تعليمية و  أنشطةو

 مبتكر.
 

    علم    فوض
 

 الصنف من المعلمين الطلبة أحيانا حرية تصميم  مجموعة من الطالب كما يعطي هذا ييفوض هذا النوع من المعلمين مسؤلية التعليم عل

و تنفيذ المشاريع التعليمية الخاصة بهم بينما يقوم هو بدور المستشار. يطلب أحيانا من الطالب العمل بشكل فردي أو في جماعات و يجب 

كيفية  نالدرس فهم يتعلمو يمن محتو إنجاز المشاريع. يتعلم الطالب عن طريق هذه الطريقة أكثر يلتزام الحماس و التركيز علاعليهم 

 التعامل بكفاءة في مجموعات و تبادل األدوار المختلفة حسب المواقف.

 

 lhttp://fcrcweb.ftr.indstate.edu/tstyles3.htmهذا الموقع لتحديد طبيعتك كمعلم  ييمكنك إجراء اختبار عل

http://www.google.com/educators/activities.html
http://fcrcweb.ftr.indstate.edu/tstyles3.html
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 ه      حثو   إ عض      ئج    ي  وصل 

 . معرفة المعلم باألنماط الخاصة بالمعلمين بصفة عامة و النمط الخاص به بصفة خاصة يرفع من كفاءة المعلم 

 يمعرفة النمط الخاص بالمعلم ال يعني أال يحاول ممارسة األنماط األخر. 

  اآلخرينلكن يجب أن يستخدم هذا النمط بصورة تحترم فروق التعلم عند يكون المعلم أكثر كفاءة إذا اتبع النمط الخاص به و. 

  ى.تقنيات التعليم و أنماط التدريس و ال يوجد نمط بعينه أو وسيلة تعليمية بعينها أفضل من أخر جميعإن التعليم الناجح هو الذي يجمع 

 المفاتيح األساسية للتدريس

   ط  ب

 يحترم الطالب المعلم الذي يحترمهم. 

 االنضباط مطلوب لكن يحتاج الطالب معرفة أهمية االحتياج إليه. 

  هم  ال يقل أهمية عن مشاركتهم أجزاءمالصادق بحياة الطالب أمر  االهتمام إظهار  

 .من حياتك الشخصية

 يتجاوب الطالب مع المعلم الذي يهتم بهم بصدق و يريد لهم النجاح. 

 علم ألفكارهم و يتجاوب معها بدل من جابية عندما يستمع المييتجاوب الطالب بإ

 .مجرد الحكم عليها و يتطلب هذا في بعض األحيان الخروج عن مسار الدرس

  معرفة كل ما يحدث بالفصل يالشعور بقدرة المعلم عللي إيحتاج الطالب. 

 جابية مع المعلمين المتحمسين للمواد الخاصة بهمييتجاوب الطالب بإ. 

      ئج    رجوة  ي   أجل   وصول إ   س خد م طرق  عل      خ لف 

  جابية بالعملية التعليمية و تعلم الجديد و عكس ما يتعلمنوه و فعل شيء بالمعلومات الجديدة التي حصلوا يللطالب للمشاركة اإل وقتا  اترك

 .عليها و صنع عالقات بين المعلومات الجديدة و القديمة

 انتبه لمقدمة الدرس و نهايته. 

  جميعا في البداية لجو من اإلثارة و التركيزاعد الطالب. 

 اصنع روابط بين ما تم تعلمه و الدرس الجديد بحيث تصبح الصورة كبيرة و واضحة في أذهان الطالب. 

  52استخدم المجسمات و التكنولوجيا فمشاهدة المادة العلمية يحسن من قدرة التعلم بنسبة %. 

 ور.استخدم الخرائط الذهنية و األلوان و الص 

 العمل الفردي و الجماعي فيالطالب  جميعتدخل المدرس و  يكن واضحا في شرح كيفية عمل الفريق فطريقة التعليم الفعالة تحتاج إل. 

 استخدم العديد من األسئلة. 

 الطالب يقم بصياغة األفكار بشكل مباشر مناسب لمستو. 

 اسمع اإلجابات جيدا. 

 اعطي الوقت المناسب للتفكير و اإلجابة. 

   ر  

 أي من النقاط السابقة تقوم بتطبيقها حاليا؟

 ستفعلها من أجل تحسين أداء الطالب؟ يهل هناك طرق أخر

 نضباط؟هل لديك صراع نفسي بين أن تلعب مع الطالب و تتقرب منهم و بين اال
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قراءة اإلجابات الخاصة بكل موعة بمجموعات يتقدم ممثل لكل مج يالمتدربين ثم تقسيم المتدربين إل يللمدرب: قم بطرح األسئلة عل

 دقيقة(  41. ) المدة الزمنية متدرب

  

  

  

 

 

 

 

 

 أ  ب أف  رك 
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    ب 

   خ  س

     و    ه ي  
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 النمو المهني

  
و تنمية مهاراتهم و عمل  يالتعلم الذات يف االستمرار من مدرسين المستقبل  سيتحتم عليإن المعلومات الجديدة اليوم ستصبح غدا  قديمه و 

و بناء  يخركيفية بناء أجيال لديها مهارت تسابق مهارات أجيال الدول األ يت المنافسة بين الدول عللديهم و أصبح يخطة للنمو المهن

 بالنقاط اآلتية: االهتمام  يلزم النمو المهنسوق العمل واإلنتاج. و وي يستعدادا  للمنافسة فابتكارا  و أكثر اأجيال أكثر 

  .للطالب  جيدا  أهمية مهارات القرن الحادي و العشرين  يالتعرف عل .5

 .نشطةطرق مختلفة إلدماج تعليم مهارات القرن الحادي و العشرين للطالب من خالل المناهج واأل يالتفكير ف .2

 .المشروعات ي) التوجيهي( و بين التعليم القائم عل يالتوازن بين التعليم التقليد .3

تطوير مهارات التفكير و المهارات  ية يساعدهم علللمواد الدراسي يهم نحو الفهم العميق و التطبيقهتشجيع الطالب و توجي .4

 خري.األ

ستمرار كيفية تعليم مهارات القرن الحادي و العشرين البناء فرق عمل تلتقي و تناقش ب اآلخرينالتعاون مع المدرسين  .1

 للطالب.

 .قدرة الطالب المختلفة و ذكائهم و نقاط قوتهم و ضعفهم يتطوير مهارات التعرف عل .6

 . بجميع الوسائل المتاحة ) المقابلة وجها  لوجه أو من خالل اإلنترنت ( اآلخرينلمعلومات و الخبرات مع المشاركة با .7

 .وضع خطة مستقبلية لتطويرمهاراتك كمدرس  .8

سنوات   1من اآلن إن شاء هللا؟ و بعد  تخيلت كيف ستكون كمدرس بعد عام هل

ستكتسبها ؟ كيف ستكتسبها ؟  يالمهارات الجديدة الت يمن اآلن إن شاء هللا ؟ ما ه

تجعلهم  يكيفية تعليم الطالب مهارات القرن الحادي و العشرين الت يهل فكرت ف

ستقوم  يالمنهج الت يمواجهة تحديات هذا العصر ؟ و كيفية إدماجها ف يقادرين عل

 بتدريسه ؟

ن التخطيط للمستقبل يضع أمامك إة عليها حيث بجدا  اإلجا ةكل هذه األسئلة مهم

هدافك أتحقيق  يكيفية الوصول إل يرؤية ملهمة للمستقبل و يجعلك تفكر دائما ف

 المستقبلية.

 

 

 

 

 

 يجهله ييجهل ما الذ ينسان الذاإل

 بداأهذه الحياة  يلن ينمو ف
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  در ب

نتهاء منه و يطلب من كل الحضور بعد اال يعل ههذا الجدول و عرض ية علباإلجا يفرق عمل و يبدأ الفريق ف يلإيتم تقسيم الحضور 

 :يخرأ دول منفردا  مرةجمشارك أن يقوم بمليء هذا ال

   ف      حق ق  إلج    سؤ ل ع    هدف ؟

إدخ ل  عل م  ه ر ت   قر    طرق س قوم    خال ه  2 ذ ر 

 س قوم   در سه ي  ح دي و   عشر   ض     هجك   ذ

  

 

)    وج هي( و        عل م  ي  ف س و ز         عل م    قل د

    شروع ت ؟ ي  ق ئم عل

  

  درس ك   شج ع  يف    قوم  ه ألقل س ي ذ ر  ش ط   عل

  يو   عر ف ز الئك    درس   ع   ه ر ت   قر    ح د

  ف   إد  ج  ذه  يو   عشر   و  ش ر  هم    ف  ر ف

    خ لف  ؟  شط  أل ي   ه ر ت ف

  

   ؟ يخرأس قوم  ه    علم  غ   ي   ش ط ت     ي    

ذ    ي    و      و ر ؟  ي  ف س  علم  ه ر ت جد دة ف

    ه ر ت ؟

  

 ه ر ت   قر   يو جد د ف ضع خط   س  رة      ع   ل    

   ح دي و   عشر  

  

  شهر  ه عالق    ج ل ع لك ؟     ي م      ا جد د ا س قرأ ف

 ه  ؟ف س قرأ  ي   ج الت     ي 

  

 ج الت  ر د أ   يت  حضور دور ت  در     فط ل خط

 ف ه   ه ر  ك ؟ ي قو

  

 00 جدولع ل   ج  عي  در ب   

  در ب

مهارات القرن الحادي و العشرين المختلفة و كل فريق يبدأ بعمل مدونة عن هذه المهارات و أهميتها و كيفية  يعمل فرق عمل مقسمة عل

 المملكة. يمين فلعنشرها بين الم يتطبيقيها والعمل عل
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  در ب

أن يتم  يمهارات القرن الحادي و العشرين للحاضرين ) مثل مهارات العرض ( عل حديإتدريس طلب من بعض الحضور القيام با

خرين آين مو المناقشة. يمكن أيضا  مشاركة الفيديو مع معل يأحاضرين إلبداء الرالعلي  يخرأتسجيليها بواسطة الفيديو و عرضها مره 

 تلفة.خدورة التدريبية لمواضيع مهذه ال يموقع واحد يضم كل مقاطع الفيديو للمعلمين ف يعل

 ىحدإأو مدونة أو  يموقع إلكترون ين بعملها أثناء الدورات علويقوم المتدرب يمالحظة: يفضل وضع جميع المواد المكتوبة أو الفيديو الت

 جدا  للجميع . ا  يثر ا  حيث ستمثل مصدر االجتماعيةصفحات المواقع 

  در ب 

صهم ) فيديو عن تخصب تعلقترنت مقاطع فيديو باللغة العربية أو مترجمة عن مواضيع علمية تاإلن يطلب من الحاضرين البحث علا

 نباتات ( -حيوانات -طبيعيةحمية عن م ويفيد -ظاهرة كونية

من برنامج العلم واإليمان من أهم مصادر الفيديو الخاصة بالظواهر  -هللا هرحم-محمود  يتمثل حلقات الدكتور مصطف ▲

 ا بالقرآن و السنة .ها وربطة و غيرهيملالع
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 أ  ب أف  رك 
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    ب 

   س دس

    ش ط   طال ي  
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 النشاط الطالبي

 

 ؟ ي    و    ش ط    درس

  ةلجميع األعمار السني يالمفروض عليهم  و ه ييقوم به الطالب خارج نطاق المنهج الدراس يالنشاطات الت و مجموعةه يالنشاط الطالب

خالل  يال يمكن تحقيقها جميعا  ف يهداف العملية التعليمية أو التربوية و التمتدادا  ألاو عادة ما تكون تحت إشراف المدرسة و عادة تكون 

 .ييقوم بهذا النشاط بشكل تطوع يو تكون تحت إشراف المدرس الذ يالعاد ياليوم الدراس

  :هناك أنواع مختلفة من النشاطات الطالبية مثل

  :  إعداد أو  ةرياضة معين يعل يمثل التدريب بعد اليوم الدراس  ر  ض 

 المجاالت الرياضية المختلفة. يللمدرسة ف و تدريب فريق

 :   عادة ما تكون : يو ه   عل 

 ات قتطبي يمجاالت مختلفة مثل ناد ينواد للعلوم و التكنلوجيا ف

-البرمجة -برمجة الروبوت-الكمبيوتر –العلوم و الطبيعة

 .ختراعاال -الشطرنج

 و التصوير و الصحافة و نواد تعلم اللغات  الكمبيوتر يعل يالتصميم الفن نواد لمهارات الوسائط المتعددة و الرسم و

 .للمدرسة و التمثيل يو نواد لعمل الصحيفة المدرسية و عمل الكتاب السنو

 ختراعبتكار و االاال -يالبحث العلم -المسابقات: عادة ما يكون هناك مسابقات مختلفة مثل مسابقات الرياضيات- 

و مهارات القرن  يرها حيث يتعلم الطالب عمليا  مهارات علمية و مهارات العمل الجماعتصميم الروبوت و غي

 .يالحادي و العشرين من خالل التطبيق العمل

  النفس يعل االعتمادتعلم مهارات  يالكشفية الت يقتصاد و النوادستثمار واالء االيشعر و تعلم مبادلل نواد : ج   ع ال. 

  مهارات النجارة و الكهرباءو كيفية تصليح األشياء يدويا و كيف تعمل األشياء  ورش عمل عن :ي  ع ل   ف. 

   العمل -العبادات -الفقه -تفسير القرآن --األذكار-نآتجويد القر -جلسات حفظ القرآن :    د 

وع عمل مشر -و مساعدة المحتاجين و عيادة المريض و غيرها من أعمال الخير يالخير

 ت و تمثيل شعائر الحج و العمرةاإلنترن يللتعريف باإلسالم عل

  مثل  اآلخريننشاطات تطوعيه تفيد  ييجب أن يشارك الطالب ف و    طوع:  آلخر   س عدة

مساعدة  -مساعدة المعلمين -صيانة المدرسة -تنظيف المدرسة –الدراسة  يمساعدة إحوانهم ف

 اإلحتياجات الخاصة. يذو

  :المصانع و المناطق التاريخية و المتاحفكماكن لبعض األزيارات الترفيهية و العلمية مثل   رحالت.  

 :التنمية يالنفس و المشاركة ف يعل االعتمادو لو لبعض الوقت لتعلم  ييمكن أيضا  أن يقوم الطالب بالعمل الحقيق   ع ل. 

 :  د الموادأح يحل الواجبات و التقوية ف يو فرق عمل لمساعدة بعضهم ف ةيمكن عمل فرق بحثي    درس. 

 إدارة الفصل يالمشاركة ف – يعمل بحث علم -زيارة مكتبة المدرسة : يخالل    وم   در س. 
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  أ د ف و فو ئد    ش ط ؟

 :ييفيد ف يالنشاط الطالب يشتراك فاال

 .للطالب يو اإليمان يترسيخ البعد الدين .5

 .نتماء للوطنتحقيق روح اال .2

 .كتشاف قدراتهما يتوجيه الطالب إل .3

 .كتساب المهارات المختلفةاالطالب  تعليم .4

 .تعليم الطالب و تحقيق أهداف التعليم من خالل نشاطات مشوقة .1

 .نتفاع بوقت الفراغاال يتوجيه الطالب ال .6

 .فق الطالب حيث يقوم الطالب بممارسة النشاطات المختلفة و الجديدةأتوسيع  .7

 .النشاطات البدنية ارسةمم يعلب تشجيع الطال .8

  .زمالء جدد يو التعرف عل يالتعاون و العمل الجماع يتشجع الطالب عل .5

تعلم الطالب مهارات تنظيم الوقت حيث ممارسة النشاط توجب تنظيم الوقت بين الدراسة و النشاط و تصبح أيضا  حافزا   .52

 .المذاكرة يللطالب عل

يصبح عندهم  و أحد هذه النشاطات يف نالثقة بالنفس عند الطالب حيث عندما يقوم الطالب بالنشاطات المختلفة يتميزو يتبن .55

 .الحياة يالنجاح فعلي عدهم تسابالنفس  ةثقة كبير

 .تنفيث الضغوط النفسية  يتساعد عل .52

 .يقومون بها تيتخاذ القرارات نحو النشاطات الالتزام و تعلم الطالب اال .53

   س  ه        ش ط:إ      ي   ه ر ت    

 الطــالبية العديد من المهارات  نشطةجراء مشاركته في األويكتسب الطالب من  :   ه ر ت   ع    -5

الطالبية مع المقررات الدراسية في تنمية جميع أبعاد النفس  نشطةالعامة ومنها ما يلي : تسهم األ

تكامل  يالطالبية عل نشطةاإلنسانية )العقلي ، الجسمي ، الوجداني ، االجتماعي( ? تساعد األ

الطالبية كثير من الضمور المالزم لبعض  نشطةعن طريق األ ييتفاد وشمول وسائلنا التربوية ?

الناس في جوانب أساسية من شخصياتهم . يستطيع الطالب من خالل النشاط محاكاة األدوار 

التي سيمارسها في المستقبل مثل ) إدارة المجموعات ، االنقياد لقائد اجتماعي ،  االجتماعية

الطالبية للطالب أعظم اكتشاف يقوم به في الحياة  نشطةقدم األممارسة األعمال التطوعية ( . ت

وهو اكتشاف الذات وفهم النفس وإدراك مصادر قوته الشخصية وحسن استغاللها وتنميتها . يعمل 

تنمية جوانب شخصية الطالب األهم واألكثر تأثيرا  في نجاحه في المستقبل ،  يالنشاط الطالبي عل

 يوالمعرفي يحتاج الطالب الذي ينشد النجاح في مستقبل أيامه إل فمع أهمية التحصيل العلمي

االستقالل ، والثقة في النفس . يحقق النشاط الطالبي استخداما  أكبر لتفاصيل المعارف والعلوم 

 . التي تعلمها الطالب في مدرسته
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 : * شط   ه ر ت     خصص  حسب  ألا -2

 : كسب  -سبيل المثال : يرسة النشاط الرياضي العديد من المهارات ومنها علويكتسب الطالب أثناء مما     ش ط   ر  ضي

التعرف  –ممارسة األلعاب الجماعية والفردية بشكل صحيح وسليم .  –اللياقة البدنية العالية وبناء الجسم بناء  صحيحا  سليما  

 . القوانين الصحيحة لمألعاب وتطبيقها يعل

 أثناء ممارسة النشاط الثقتفي العديد من المهارات  ويكتسب الطالبط   ثق في : النشا 

سبيل المثال ما يلي :زيادة ثقة الطالب بنفسه من خالل مواجهة الجمهور  يومنها عل

التعود عل النطق الصحيح  –إثراء الحصيلة اللغوية للطالب  -)اإللقاء والتمثيل (

تعلم  –المدرسية (  ) في اإللقاء والمسرح واإلذاعة    يوالتعبير المناسب للمعن

 يتعلم مهارات جديدة لها انعكاس عل –الطالب الكثير من المهارات مثل السرد . 

اكتشاف مواهبه وهواياته  يشخصية وسلوك ونمط تفكير الطالب كما تساعده عل

 –الكامنة التي قد ال يكتشفها وحده مثل ) الكتابة األدبية ، الخطابة ، الصحافة ( . 

 –طريق المسرح حاستي النقد والتذوق الجماعي للعمل المقدم . يتعود الطالب عن 

تعريف الطالب بتاريخهم اإلسـالمي  –الطالب .  ياإلبداع والخيال لد ةتنمية ملك

تمثيل شخصية الزعماء والقادة واكتـساب بعض صفاتهم  –والوطني ودورهم فيه . 

 . المميزة

 : تنشيط  –سبيل المثال ما يلي :  يلنشاط الكشفي العديد من المهارات وعلويكتسب الطالب أثناء ممارسة ا    ش ط    شفي

شظف العيش والخشونة وحياة الخالء  يالتعود عل –عاب والمغامرة في نفوس الطالب . صحب السفر والترحال وتخطي ال

 –والثواب من هللا .  جرحب تقديم المساعدة لآلخرين دون مقابل ابتغاء األ –من خالل ممارسة بعض البرامج الكشفية . 

تعلم االنضباط وتعلم القيادة من  –للمؤسسات الحكومية والخدمية بشكل عام والمساهمة معها .  ممهتعريف الطالب بالدور ال

 . خالل عمل الطالئع

 : اإلسالمية ويكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط االجتماعي العديد من المهارات ومنها : تأصيل المعاني     ش ط  الج   عي

حسن  يتدريب الطالب عل –تنمية شخصية الطالب وإعداده للحياة العملية .  –في نفوس الطالب مثل الصدق ، والتعاون . 

الممتلكات العامة .  يالبيئة والحرص عل يالمحافظة عل –.  اآلخرينوح الجماعة وخدمة رتنمية العمل ب –استغالل الوقت . 

اإلسهام في حمالت ترشيد االستهالك  –ة واإلنسانية شعورا  بالواجب وطلب األجر من هللا . المشاركة في األعمال الخيري –

 . الثروات وبعدا عن اإلسراف يحفاظا  عل

 : تنمية مهارات الطالب  –ويكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط العلمي العديد من المهارات ومنها :     ش ط   عل ي

تحويل المعلومات  –اختيار نوع دراسته العلمية أو المهنية المناسبة له  يمساعدة الطالب عل – واكتشاف ميوله العلمية مبكرا  

 . بعض الصناعات الموجودة في البيئة يالتعرف عل –ممارسات عملية علمية  يالنظرية إل

 : ويكتسب الطالب أثناء ممارسة النشاط الفني والمهني     ش ط   ف ي و   ه ي 

الفنون علي التعريف  –سبيل المثال :  يات ومنها علالعديد من المهار

 يتعرف الطالب عل –بها  اإلسالمية وتاريخها وأنواع المراحل التي مرت

تدريب الطالب عل استغالل  –الخامات واألدوات الالزمة لمأعمال الفنية 

توظيف خامات التربية الفنية بما يبرز قدرة  –الخامات وطرق تشكيلها 

خدمة  –إتقان بعض األشغال اليدوية الفنية  –ل اإلبداع الفني الطالب في مجا

 .البيئة داخل المدرسة وخارجها بأنواع اإلنتاج الفني

 http://www.4esh.com/eshraf/?p=250*   صدر:

http://www.4esh.com/eshraf/?p=250
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 عالقة النشاط بالمنهج

شتراك الب و هو من أهم أهداف العملية التعليمية و أيضا هناك فوائد علمية للنشاطات حيث عند االيرتبط النشاط ببناء الشخصية عند الط

مسابقة الروبوت يقوم الطالب ببعض  يء علمية من خالل النشاط مثل اإلشتراك فيالمسابقات و البرامج العلمية ينفذ الطالب مباد يف

 من بعض المناهج العلمية . جزء يه يو الرسومات التالحسابات و بعض المفاهيم الميكانيكية و الحسابات 

كتساب المهارات كجزء من شخصية او العشرين بطريقة تلقائية و  يتطبيق مهارات القرن الحاد يهناك ايضا  فائدة كبيرة من النشاط و ه

 التدريب الصغير داخل الفصل . يا فمن الوقت قد ال يسمح به ةو لمدة معين يتفنيد عمل ية تحتاج إلمالطالب خاصة أن المهارات الضخ

أمام لجنة التحكيم  يشكل عرض تقديم يآخر األمر ف يمسابقة الروبوت تلزم الطالب بالعمل معا  كفريق و تقديم عملهم ف يمثل المشاركة ف

الب بدال  من مجرد شخصية الط يفتترسخ المهارة ف يو حقيق يالمهارات بشكل عمل الكتسابفتصبح المسابقة تطبيقا  عمليا  و فرصة 

 .الفصل يمعرفتها نظريا  ف

  صر    ش ط ؟ ع

 من النشاط يالرئيس فهو الهد :  ط  ب

 إقناع إدارة المدرسة بالنشاط  يالنشاط و أيضا  له دور ف يشتراك فالنشاط و المشجع للطالب لال يو هو دائما  يكون المشرف عل    علم:

 .و اإلعالن عة التنفيذ و التقييم بو إختياره و متا
 

  يحاول شرح فائدة النشاط إلدارة المدرسة بطريقة تربط فائدة النشاط بالفوائد الت  الحظ :

 ياد, مثل مشاركة المدرسة فتعمال يإدارة المدرسة لتحقيقها من خالل اليوم الدراس يتسع

 يلإفة مادة الرياضيات باإلضا يالطالب ف يتقدم مستو يتساعد عل يأوليمبياد الرياضيات الت

 .لرفع أسم المدرسة يو العالم يالمحل يالمستو يالمنافسة و إمكانية الفوز عل

أوقات ما  يالمدرسة و ف يللنشاط حيث يقام النشاط ق يالرسم يالراع يه  إلد رة    درس  :

من خالل  ييل و تحقيق النشاط الطالبهسفي تفإدارة المدرسة لها دور  يبعد اليوم الدراس

 .يستخدام المدرسة بعد اليوم الدراساوافقات و التسهيل و الم

ور ضللطالب لن يتمكنوا من ح او مساندتهم افبدون موافقتهم ياألسرة لها دور حيو ألسرة: 

 .يالنشاطات بعد اليوم الدراس

حتياجات الطالب فال ا ختالفتاحة جميع فئات النشاطات نظرا  اليحقق بها النشاط  و يفضل إ يالبرنامج نفسه هو الطريقة الت    ر   ج:

 .مجاالت مختلفة يو تم ذكر أمثلة عديدة ف يضاأياضة و ال تكون رياضة واحدة الر ييمكن التركيز فقط عل

 المدرس  يحالة عمل نشاط كبير يمكن أن يسع يستخدام ما هو متاح بالمدرسة لعمل النشاطات المختلفة و فاعادة يمكن   إل      ت:

 ات.لهذه النشاط يسمو المدرسة إليجاد راع ر
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 :يعداد و تنفيذ النشاط الطالبإ

 الحسبان بعض النقاط األساسية: ينشاط يجب أن يضع المعلم ف يعند التخطيط أل

  .يبعد اليوم الدراس يالنشاط الطالب يالعمل ف يمن المعلمين الراغبين ف ءهعدد و قدرات زمال .5

 . عدات و الموارد الماليةالمدرسة من األماكن و الم يمكانيات المتاحة فاإل .2

 .تحديد المرحلة السنية .3

 .تحديد رغبات الطالب و قدراتهم .4

  .تسمية النشاطات و تنوعها .1

 .تحديد أهداف النشاط .6

 .الربط بين النشاط و متطلبات التربية و التعليم و بناء الشخصية .7

 .كل نشاط يتحديد عدد المشاركين ف .8

 .مة لكل نشاطالزتحديد األوقات ال .5

 .دوات المطلوبةتحديد األ .52

 .دارة المدرسة و أخذ الموافقات الالزمةإهتمام و رعاية اجذب  .55

 طه.نشا يف ن عن النشاط و تسجيل األسماء كلعالاإل .52

 .للنشاطات المختلفة و مكانها و المشرف عليها "اليوم -األسبوع -الشهر-العام"مدار  يعل يعمل جدول زمن .53

 .التنفيذ يالبدء ف .54

 .التقييم .51

 .ل نشاطحفلة نهاية ك .56

 :ي        ح     ز       آل ي قسم    ش ط   طال 

 .يخالل اليوم الدراس .5

 .يبعد اليوم الدراس .2

 .أجازة نصف العام .3

 .اجازة الصيف .4

 .شهر رمضان .1

ء يحتفال بشالعام لال يو يخصص ف يحتفال عالماالمدرس أو يكون ضمن  هسبوع يقوم بتحديدأحتفالية ) هو يوم معين أو ا .6
 للرياضيات ( يالعالم معين مثل اليوم
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 عناصر نجاح النشاطات:

  .النشاطات يتشجيع الطالب للمشاركة ف .5

  .ة للفصلرستقبالهم بروح طيبة  وغير متكلفة تشعرهم بروح مغايا .2

 .عالن و تنفيذ النشاطإجودة  .3

 .حب الطالب و العطف عليهم .4

 .نشطةافضل األ يلإقدرات الطالب و توجيهم  يلالتعرف ع .1

 .المشاكل و المميزات يو التعرف عل تقييم النشاط .6

 .يخرالنشاط الواحد و النشاطات اآل يزمالء جدد ف يطالب عللتعرف ا يالعمل عل .7

 .وجود أسر الطالب يخر النشاط فآ يحتفال فاال .8

مع بداية  لهم طوال عمرهم و تذكرهم بالنجاح ةرائعة للطالب و محمس ىة شرف تظل ذكريو ميادلأعطاء الطالب شهادة إ .5
  .نشاطال

 
 

   ط ق   ش ر ك

 نشاط معين, مثل: يشتراكهم فاالنشاط لعمل نوع من الترابط و التمييز للطالب عند  يشتراك فيفضل عمل بطاقة لال

 : االسم

 : الصف
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 *يالنشاط المدرسعوائق 

         :عو ئق    ش ط    ر  ط   إد رة    درس 

 مديري المدارس عدم اإليمان بالنشاط وعدم اتضاح أهدافه عند بعض . 

 عمال  ترويحيا  منفصال  عن المنهجأن النشاط  مديري المدارس عتبار بعض إ . 

 فقط اهتمام بعض مديري المدارس بالجانب المعرفي. 

 النشاط يدور الرائد االجتماعي والمشرف عل يدتحد . 

 :   حلول    ق رح 

 الحدود  يالميزانية و تكون ف-الخطة الزمنية -األهداف دارة المدرسة بجميع التفاصيل الممكنة )عرض برامج النشاط إل
 ستخدام ما هو موجود ( إالمقبولة و يفضل 

 دارة المدرسةتوضيح كيفية ربط  النشاط بالمنهج الدراسي و اهداف التعليم إل 

 ( من نتائج عمل الطالب من بعض النشاطات إلإعرض بعض النتائج )دارة المدرسةن وجد 

 

 ط   ش  ي ط      علم    شرف علعو ئق    ش ط    ر 

  جزءا من المنهج بجدواه كوسيلة تربوية تعد قتناعاإليمان بأهمية النشاط الطالبي وعدم اإلعدم . 

  لتنفيذ النشاط وجود خبرة سابقة عدم . 

 داخل  يبجداول دراسية كثيرة وتكليفه بأعمال أخرنشغال المعلم إ 
 . مجال النشاط يالمشرف علكاهل المعلم  يالمدرسة مما يشكل عبئا عل

 يالنشاط التطوع يالتعود علعدم  

 الجانب المعرفي دون سواه يتركيز المعلمين عل . 

 مثل النشاط المهني نشطةعدم وجود المعلم المتخصص المجيد لبعض األ . 

 وهواياته يختار النشاط الموافق لميوله ورغباته ينشاط معين وعدم ترك حرية االختيار له حت يإجبار المعلم عل. 

  النشاط المدرسي يتقويم المعلم المشرف عل عدم . 

 اكتشاف حاجات وميول وقدرات الطالب يالنشاط عل يعدم قدرة بعض المعلمين المشرفين عل . 

 :   حلول    ق رح 

 ومقوماته  المدرسين ذوي اإللمام بالنشاط المدرسي يتم خاللها توضيح أهداف النشاط وأهميتهقامة دورة تدريبية من بعض إ
و المسابقات األدبية وخالفها التي أقيمت  االجتماعيةحققت نجاحا مثل المعارض العلمية و نشطةمع إعطاء نماذج تطبيقية أل

 .وحققت المدرسة مركزا متقدما

 نوضع خطة فصلية لنشاطه تتضمن التنظيم والبرامج المقترحة وطرق التنفيذ وذلك في األسبوع الثاني من مباشرة المدرسي . 



 

 

       ج ألول  فصل  

70 

  يروعدم تكليفهم بأعمال أخ نشطةاأل يتخفيض نصاب المعلمين المشرفين علمحاولة  

  عمل حوافز مادية ومعنوية للمدرسين مشرفي النشاط منها إدخال النشاط المدرسي كبند من بنود بطاقة تقويم المعلم ، إعطاء
) في حالة تنفيذها ( ، إعطاء شهادات شكر وتقدير  الدورة التي تقام له في األسبوع األول من المباشرة يالمعلم شهادة عل

 . للمشرفين المتميزين ، تكريم المشرف المتميز في الحفل الختامي للمدرسة وإعطائه هدية مناسبة........الخ

  النشاط المهني لكي تتحقق األهداف التربوية لهذا النشاط يمدربين مهنيين متخصصين لإلشراف عل حضورضرورة  

 :  ط    ر  ط     طالبعو ئق    ش

 عدم إعطاء الطالب الحرية التامة في اختيار النشاط الذي يرغبه ويتوافق مع ميوله وهواياته 

 عدم معرفة كثير من الطالب ألهداف النشاط المدرسي وبالتالي اقتناعهم بعدم جدواه وأنه زيادة عبء عليهم . 

 م فيه مشاركة فاعلة واهتمامهم بالتحصيل الدراسي حيث إنهم عزوف كثير من الطالب عن النشاط الطالبي وعدم مشاركته
 . يرونه مضيعة للوقت والجهد

  إلزام الطالب بنوع واحد من النشاط طيلة العام مما يسبب له الملل 
 . والسأم

 أنه ال يلبي حاجاته  ينظرة الطالب للنشاط الطالبي قاصرة عل
إلمكانات مثل النفسية واإلبداعية وميوله الذاتية لعدم توفر ا

 . الكمبيوتر واستخداماته المختلفة

 المتعددة  نشطةعزوف الطالب عن االنخراط في مجاالت األ
 وتكدسهم في النشاط الرياضي

 عدم توفر الحوافز التشجيعية للطالب . 

 إهمال إنتاج الطالب وإبداعاتهم وعدم إبرازها واإلشادة بها . 

 ي قام بأدائه وتنفيذهعدم إشراك الطالب في التعريف بالنشاط الذ . 

 التي يميلون  نشطةاالنضمام لمأ يبقية زمالئهم الطالب حيث يجبرونهم عل يتأثير بعض الطالب ذوي الشخصية القوية عل
 .هم لها

 :   حلول    ق رح 

 ةنشطالطالب تتضمن عدة اختيارات أل يإعطاء الطالب حرية اختيار النشاط الذي يرغبه وذلك بعمل استبانة توزع عل 
 .هذه الرغبات وعدم الزج به في مجاالت ال يرغبها ييرغب ممارستها ثم يحقق له إحد

  عمل اللقاء األول للرائد بطالب فصله في أول يوم من أيام الدراسة ليتم خالله إعداد برنامج مناسب بالتنسيق مع لجنة
 : البرامج في المدرسة ويكون من ضمن الفقرات

 كذلك الطالب مع بعضهم البعضالتعارف بين الرائد وطالبه و . 

 شرح أهداف النشاط المدرسي للطالب وإقناعهم بجدواه . 

 توزيع استبانة اختيار الجماعات وكذلك أفكار للنشاط . 

 االجتهاد منذ بداية العام يالحث عل . 
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 االجتماعي ومن كان  الحصص يشارك فيها مدير المدرسة والرائد يإقامة ندوة عامة في األسبوع األول من الدراسة في إحد
 . له القدرة من المدرسين وأحد مشرفي النشاط التربوي إن أمكن يتم فيها التعريف بالنشاط الطالبي وأهدافه وأهميته

 المختلفة كبداية قوية لنشاط  نشطةإقامة يوم نموذجي لجماعات النشاط من األسبوع األول في بداية الدراسة يتم فيه ممارسة األ
 . ب في االنضمام إليهناجح يرغب الطال

  توفير اإلمكانات للطالب وإدخال عنصر التجديد والجذب والتشويق للبرنامج المدرسية من خالل التخطيط السليم المدروس
 . واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك

 يئهم إعالميا  علرصد الجوائز المادية للطالب المتفوقين في مجال النشاط الطالبي ومنحهم شهادة التفوق وإبراز أسما 
 . المدرسة وإدارة التعليم واإلعالم التربوي يمستو

 المدارس وإدارة التعليم وإعطائها هالة إعالمية مناسبة وزيارة  يمستو يعمل المعارض السنوية إلنتاج الطالب عل
لطالب وتكريم أصحابها المجتمع وإدارة التعليم وأولياء أمور ا يمستو يالمعارض المتفوقة من قبل الشخصيات البارزة عل

 . من قبلهم

  إشراك الطالب في عملية التعريف بأعماله التي قام بها خالل ممارسته النشاط لمالها من دور فعال في إثارة حماس الطالب
  وزيادة الدافعة لديه نحو النشاط

 : عو ئق    ش ط    ر  ط   ر ئد    ش ط

 عيينعدم وضع معايير دقيقة الختيار الرواد االجتما . 

 عدم فهم بعض الرواد االجتماعيين ألهداف النشاط وعدم معرفتهم  
 . للدور المطلوب منهم

  ضعف إمكانات بعض الرواد االجتماعيين وعجزهم عن التخطيط
 . التعامل مع زمالئهم المدرسين يللنشاط وعدم قدرتهم عل

  سبيال  للتخلص أو التخفيف من الحصص وليس االجتماعيةاتخاذ الريادة 
 . واجبا  ورسالة

 المدرسة يمستو يعدم وجود الحوافز للرائد االجتماعي عل 

 التزام الرائد بالروتين وعدم اتصافه بالمرونة. 

 :   حلول    ق رح 

 التخطيط واالبتكار  يوضع معايير دقيقة الختيار رائد النشاط ومن ضمن هذه المعايير اتصافه بالنشاط وعلو الهمة والقدرة عل
 . دة وقوة الشخصيةوحسن القيا

 في تطوير مستواه االستمرار إعداد الرائد إعدادا  يتناسب مع الدور المنوط به عن طريق الدورات النظرية والعملية و . 

 المتابعة الدقيقة والجادة من قبل مشرفي النشاط بإدارة التعليم للرواد االجتماعيين وخططهم وأعمالهم 

 إدارة التعليم يكرم فيه الرواد البارزين من قبل  يمستو يلرائد مثل إقامة حفل سنوي علإيجاد الحوافز المادية والمعنوية ل
مدير التعليم مع إعطاء نبذة عن جهودهم وبرامجهم وإنتاجهم ومنحهم شهادة التفوق والشكر والتقدير ، ورصد جائزة قيمة 

 سنوية للرائد المتفوق
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 :   ع و  عو ئق    ش ط    ر  ط    إل     ت     د   و 

 ) محفزاتالالمقرات ــ الميزانية ــ األدوات والمواد ــ  (

  نشاط يمارس فيها الطالب نشاطهم عدم توفر مقرات وأماكن خاصة بكل.  

 الفنية مثل أدوات الرسم  نشطةعدم توفر األدوات واآلالت الالزمة للقيام باأل
 . والمهنية مثل الكهرباء والسباكة والميكانيكا

 المواد الخام التي يستخدمها الطالب أثناء قيامهم بالنشاط عدم توفر. 

 يمستو يعدم وجود الحوافز للمدرس والطالب والرائد االجتماعي عل 
  .المدرسة

 :   حلول    ق رح 

  مقرات للنشاط ووضعها في االعتبار عند تصميم المدارس الجديدة توفير ضرورة.  

 كورش  وعملهاك بإنشائها في فناء المدرسة إن أمكن أو استغالل أسطح المدارس توفير مقرات ثابتة للنشاط وذل يالعمل عل
للعمل ومقرات يمارس فيها النشاط وليس شرطا أن يتم في وقت واحد بل يمكن إنشاؤها تدريجيا حيث يتم إنجاز جزء منها 

م النشاط ليس شرطا أن توفر في عام في كل سنة وذلك من خالل ميزانية النشاط، وكذا توفير األدوات والمواد الالزمة لقيا
  .تتكون ورش عمل متكاملة تخدم لسنوات طويلة يواحد بل يتم توفير أدوات كاملة لكل نشاط في كل عام حت

 بعض رجال األعمال و الشركات لدعم و رعاية بعض النشاطات المدرسية  يمحاولة عرض برامج النشاطات و فائدتها عل
 .دوات الالزمةألبا

 :  ش ط    ر  ط     ف رة   ز        خصص      رس     ش طعو ئق   

 سباب التاليةلي األإالوجه المطلوب وذلك يعود  يعل نشطةيتمثل العائق في عدم توفر الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ األ : 

 خطيط للنشاط في األسبوع غير كافللت يإن تخصيص حصة واحدة للنشاط أو حت.  

 نفيذ النشاط أثناء اليوم الدراسي دون تخصيص أوقات معينةمطالبة المدرسين بت.  

 تنظيم اليوم الدراسي الذي ال يتيح وقتا  كافيا  لممارسة النشاط بصورة مشبعة . 

 ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي يتأخر بدء النشاط الطالبي إل . 

  السنوية سبوعية وستغالل فترات ما بعد اليوم الدراسي و األجازات االاعدم. 

 : حلول  ق رح 

 أن يبدأ النشاط المدرسي من أول يوم في المدرسة بل من أول حصة وذلك عن طريق إقامة اللقاء األول في  يالحرص عل
 .اليوم األول من الدراسة

 ن فترة ما بعد اليوم الدراسي و االجازاتاالستفادة م. 

 ية الفصل الدراسي يتم فيه ممارسة النشاط بتركيز أكبر وذلك عمل اليوم الكامل للنشاط الطالبي مرة واحدة وذلك في بدا
 . بهدف الدعاية اإلعالمية المؤثرة
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 : عو ئق    ش ط    ر  ط      ر   ج و  خط 

 التخطيط للنشاط وابتكار البرامج المناسبة  يعدم قدرة بعض المعلمين عل 

  عدم إشراك الطالب في عملية التخطيط والتنظيم 

  التخطيط والتنظيم وابتكار البرامج يالرواد االجتماعيين علعدم قدرة بعض . 

 عدم توفر اإلمكانات المادية والمعنوية كالميزانية والمقرات واألدوات والتي هي مقوم من مقومات التخطيط الناجح . 

 الخطة في نطاق عدم إعطاء الوقت الكافي الذي يساعد في إعداد خطة ناجحة يعيق التخطيط واإلبداع ويحصر البرنامج و
 . ضيق

 مقارنة بخطة وأهداف المقرر الدراسي نشطةعدم وجود خطة واضحة تسير عليها المدارس أثناء تطبيق األ . 

 المدارس دليل بالمناشط المدرسية يمكن االسترشاد به عند التخطيط للنشاط الطالبي يليس لد . 

  معالجة األخطاء والتطويرفقدان عنصر التقييم كأحد عناصر الخطة المهمة والمساهمة في . 

 بعض خطط النشاط غير قابلة لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها . 

 :  حلول    ق رح 

 مكانياتالتخطيط الجيد بما هو متاح من اإل يتدريب المدرسين عل. 

 درسين ويكون من إيجاد لجنة لتخطيط النشاط ووضع البرامج في كل مدرسة يبدأ عملها من األسبوع الثاني من مباشرة الم
 . صعوباتها وحلها ومساعدة المشرفين في تنفيذ البرامج يمسؤولياتها متابعة وتقويم النشاط والتعرف عل

  إيجاد الخطط المتقنة الواضحة األهداف وحصر البرامج وعمل الجداول الزمنية للتنفيذ مع خطوات العمل ونماذج من برامج
 . تحقيق نجاح الخطة يناجحة تساعد عل

 ل دليل للمناشط المدرسية يمكن أن يسترشد به عند التخطيط للنشاط المدرسيعم . 

 ال في شحذ الهمم  . إدخال عنصر التقييم للمدرس والطالب والنشاط ضمن خطة النشاط كعنصر فع 

 التعامل مع الواقع والتعايش معه عند وضع الخطط واالبتعاد عن المثالية التي التحقق األهداف. 

 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=474   : ة س وح *

/:www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=317http/خري: عض    در   ت  أل

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=474
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=317
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=317
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 أ  ب أف  رك 



 

 

       ج ألول  فصل  

76 

 المالحق

  فهوم   صح     فس  

   حق ئق   رئ س  

  مليون شخص من اضطرابات نفسية. وهناك الكثير مم ن يعانون من مشاكل نفسية 412يعاني أكثر من. 

 أ من الصحة؛ وبالفعل، ال تكتمل  .الصحة بدون الصحة النفسية الصحة النفسية جزء ال يتجز 

 أ من الصحة؛ وبالفعل، ال تكتمل الصحة بدون الصحة النفسية  .الصحة النفسية جزء ال يتجز 

 الصحة النفسية تتأث ر بالعوامل االجتماعية االقتصادية والبيولوجية والبيئية. 

  النفسيةهناك استراتيجيات وتدخالت مشتركة بين القطاعات وعالية المردود لتعزيز الصحة. 

أ من الصحة. وفي هذا الصدد ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أن   والجدير بالذكر أن  الصحة النفسية جزء أساسي ال يتجز 

د انعدام المرض أو العجز". ومن أهم  آثار هذا التعريف أن  شر ح "الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا  وعقليا  واجتماعيا ، ال مجر 

 .ة النفسية يتجاوز مفهوم انعدام االضطرابات أو حاالت العجز النفسيةالصح

والصحة النفسية عبارة عن حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة والتكي ف مع أنواع اإلجهاد العادية والعمل بتفان 

يجابي، األساس الالزم لضمان العافية للفرد وتمكين وفعالية واإلسهام في مجتمعه. وتمث ل الصحة النفسية، حسب هذا التعريف اإل

 .المجتمع من تأدية وظائفه بشكل فعال

  حّدد ت   صح     فس  

د مستوى صحة الفرد النفسية في مرحلة ما. فمن المعترف به، مثال ، أن   هناك عوامل اجتماعية ونفسانية وبيولوجية متعددة تحد 

نات استحكام الضغوط االجتماعية االقتصاد ية من المخاطر التي تحدق بالصحة النفسية لمأفراد والمجتمعات المحلية. وتتعل ق أكثر البي 

 .وضوحا  في هذا الصدد بمؤشرات الفقر، بما في ذلك انخفاض مستويات التعليم

ل االجتماعي السريع، وظروف الع مل المجهدة، والتمييز وهناك عالقة أيضا  بين تدني مستوى الصحة النفسية وعوامل من قبيل التحو 

القائم على نوع الجنس، واالستبعاد االجتماعي، وأنماط الحياة غير الصحية، ومخاطر العنف واعتالل الصحة البدنية، وانتهاكات حقوق 

 .اإلنسان

دة لها صلة بشخصية الفرد تجعل الناس عرضة لالضطرابات النفسية. وه ناك، أخيرا ، كما أن  هناك عوامل نفسانية وعوامل أخرى محد 

 .بعض العوامل البيولوجية التي تسب ب تلك االضطرابات ومنها العوامل الجينية واختالل توازن المواد الكيميائية في الدماغ

  الس ر   ج  ت و   دخالت

النفسية تنطوي عملية تعزيز الصحة النفسية على اتخاذ إجراءات تسعى إلى تهيئة ظروف العيش والبيئات المناسبة لدعم الصحة 

وتمكين الناس من اعتماد أنماط حياة صحية والحفاظ عليها. ويشمل ذلك اتخاذ طائفة من اإلجراءات التي تزيد من حظوظ عدد أكبر 

 .من الناس في التمتع بمستوى أحسن من الصحة النفسية

افية هي أيضا  من العوامل األساسية لتعزيز والبيئة التي تحترم وتحمي أدنى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية االقتصادية والثق

 .الصحة النفسية. ومن الصعب كثيرا ، دون األمن والحرية الل ذين تكفلهما تلك الحقوق، الحفاظ على مستوى عال من الصحة النفسية
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سب، بل ينبغي لها أيضا  وال ينبغي أن ترك ز السياسات الوطنية الخاصة بالصحة النفسية اهتمامها على اضطرابات الصحة النفسية فح

االعتراف بالقضايا الواسعة النطاق المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية، والعمل على معالجتها. ويشمل ذلك دمج مسألة تعزيز الصحة 

اإلسكان النفسية في السياسات والبرامج على مستوى الحكومة والقطاعات األخرى، بما في ذلك التعليم والعمل والعدالة والنقل والبيئة و

 .والرعاية االجتماعية وكذلك قطاع الصحة

دة لالضطالع بتلك  بل المحد  دة القطاعات. وفيما يلي بعض الس  وتعتمد عملية تعزيز الصحة، إلى حد  كبير، على االستراتيجيات المتعد 

 :العملية

 رة )مثل زيارة الحوامل في البيوت، واالضطالع باأل االجتماعية في المرحلة -نشطة النفسانيةالتدخالت في مرحلة الطفولة المبك 

 االجتماعية لصالح الفئات المحرومة(؛-السابقة لاللتحاق بالمدرسة، والجمع بين التدخالت التغذوية والمساعدة النفسانية

 رة )مثل زيارة الحوامل في البيوت، واالضطالع باألنشطة النفسانية المرحلة االجتماعية في -التدخالت في مرحلة الطفولة المبك 

 االجتماعية لصالح الفئات المحرومة(؛-السابقة لاللتحاق بالمدرسة، والجمع بين التدخالت التغذوية والمساعدة النفسانية

 تقديم الدعم االجتماعي الالزم إلى المسنين )مثل مبادرات المحاباة، والمراكز النهارية والمجتمعية الخاصة بالمسنين(؛ 

  رون بسبب لبرامج التي تستهدف الفئات المستضعفة، بما في ذلك األقليات والسكان األصليون والمهاجرون واألشخاص المتضر 

 االجتماعية التي تعقب الكوارث(؛-النزاعات والكوارث )التدخالت النفسانية

 س، والمدارس األنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المدارس )مثل البرامج الداعمة للتغي رات اإليكولوجية في المدار

 المالئمة لمأطفال(؛

 التدخالت الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في أماكن العمل )مثل برامج الوقاية من اإلجهاد(؛ 

 سياسات اإلسكان )مثل تحسين المساكن(؛ 

 برامج الوقاية من العنف ؛ 

 . برامج التنمية المجتمعية 

ربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو البدني والعقلي والنفسي تعتبر المدرسة البيئة المناسبة التي تقوم بعملية الت
واالجتماعي ,وعندمايبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطعشوطا  ال بأس به في التنشئة االجتماعية في األسرة فهو يدخل المدرسة 

والمدرسة توسع دائرة هذه المعلومات في شكل منتظم ,حيث  واالتجاهاتمزود بالكثير من المعلومات والمعايير االجتماعية والقيم 
 . يتفاعل التلميذ مع مدرساته وزميالته ويتأثر بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علما  وثقافة وتنمو شخصيته من كافة الجوانب

 :دور المدرسة بالنسبة للنمو النفسي والصحة النفسية للطالب

 

 ة إلى كل طفلة ومساعدتها غي حل مشكالتها واإلنتقال بها من طفل يعتمد على غيره إلى راشد مستقل معتمد تقديم الرعاية النفسي
 على نفسه ومتوافق نفسيا .

 

 تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع معايير االجتماعية بما يحقق توافقه االجتماعي .  
 .ية والتعليممراعاة قدرته في كل ما يتعلق بالعملية الترب

 

 االهتمام بالتوجيه واإلرشاد النفسي .  
  

 االهتمام بعملية التنشئة االجتماعية في التعاون مع المؤسسات االجتماعية األخرى وخاصة األسرة. 
 .مراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطالبة نموا  نفسيا  سليما  
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    دئ     و و عالق ه     ع ل      ر و  
 

  : لى فى   طفو        رة    و   عق
 

سنوات وتسمى مرحلة ما قبل المدرسة ويتميز الطفل باألتزان والتحكم فى األخراج والكالم واألدراك  1: 3تبدأ مرحلة النمو من سن 
 . الحسى وتبدأ عملية غرس القيم واألتجاهاتوالمفاهيم الخاصة بالخير والشر والصواب والخطأ

 
  س و ت: 4 - 2    و   عقلى    س  

 
يعتمد الطفل فى هذه المرحلة على األدراك الحسى لفهم ما يدور حوله ويبدأ فى أدراك الشكل واأللوان من حوله يخطأ فى تحديد الفرق 
بين األشكال الهندسية المثلث والمربع وغير قادر على رسم األشكال وبالنسبة للحروف الهجائية فهو يدرك الحروف المتباينة ولكنه 

ى أدراك الحروف المتشابهة وفى سن الرابعة يستطيع التمييز بين األلوان الغامقة واأللوان الفاتحة وبالنسبة ألدراك األوزان يخطىء ف
ل فالطفل فى بداية العام الثالث يكون قادر على التمييز بين األوزان واألحجام ، وبالنسبة ألدراك األعداد فهو يالحظ فأذا كان لدى الطف

ا بأخفاء واحدة فهو يستطيع مالحظة ذلك وفى سن الخامسة والسادسة يكون قادر على العد على أصابعهويستطيع ثالث لعب وقمن
 . أدراك العالقات بين الجماد والحيوان ويستطيع أدراك مفهوم الصباح والمساء واألمس والغد وأيام األسبوع

 
 : خص ئص   طفل ذوى صعو  ت    علم

 
صعوبات التعلم هو عملية التذكر حيث يكون لدى الطفل ضعف فى الذاكرة قصيرة المدى حيث تكون  أهم شىء بالنسبة للطفل ذوى

:  6يتذكر من )2.1لديه صعوبة فى أسترجاع ما تعلمه منذ قليل ويتذكر الطفل ما هو واضح ويصعب عليه تذكر الغامض ففى عمر 
على التذكر اآللى فهو يردد الكلمات دون أن ينتبه لمعناها ويكون تفكيره  ( كلمات ورقمين وفى الثالثة أربعة أرقام ويعتمد التذكر لدية7

فى تلك المرحلة خرافى وغير منتج يعتمد على الصور الحسية ويفتقر الى التجريد وتفكيره يكون معتمد على الخيال فهو اليستطيع 
 التمييز بين الواقع والوهم .

 
 6:  4وفى عمر الثالثة يستعمل الطفل جمل قصيرة وفى الرابعة يستطيع جمل من  وقد يميل الطفل الى ما يسمى بالكذب الخيالى 

كلمات وتنمو قدرته على تكوين الجمل المركبة تدريجيا و قد يكون بطيئا في تعلم الكالم أو لديه تأخر في الكالم والنطق قد ينطق 
،أو حذف لبعض الحروف من الكلمة وعدم نطقها وقد الكلمات بطريقة غير صحيحة ، حيث يكون لديه أبدال في نطق بعض الحروف 

ينسى أسماء األشياء، و لديه مشكلة في أكمال الصور الناقصة ) البازل ( وأعمال الفك والتركيب، ال يتذكر تاريخ ميالده ، وتضيع منه 
فهم قواعد األلعاب المختلفة، يرتبك  األفكار أثناء الحديث وال يستطيع استكمال الموضوع الذي يتحدث فيه ، و قد يكون لديه صعوبة في

في التمييز بين اليمين واليسار وتعلم االتجاهات ) فوق ،تحت ، أمام ، خلف ( ويصعب عليه كتابة أسمه، قد توجد لديه صعوبة في 
يعطى تعليمات الحركات الدقيقة مثل فك أو تزرير القميص ، أو استخدام المقص، يجد صعوبة في تتبع األشكال وتوصيل النقط عندما 

 .معينة ال يعرف من أين وال كيف يبدأ
 

 : ( س و ت 4:  2    و  إل فع  ى    س ) 
 

األطفال فى هذه السن يتميزون باألنفعاالت حادة حيث ينتابهم الخوف والفزع أثناء الليل وتالحقهم الخياالت واألوهام واألشباح فهم 
م ويصاحب تلك األستجابات األنفعالية الغضب والعناد والمقاومة ويتسم بالتقلب يخافون الليل والسقوط والحيوانات والبرق والظال

األنفعالى فهو يبكى ويضحك فى نفس الوقت وقد يلعب بشكل محبب ويتحول الى عدوانيا ويستطيع طفل الرابعة تأجيل رغباته فى 
 .الحصول على ما يريد فى الوقت الذى يريده

 
 : س و ت ( 4:  2    و  إلج   عى    س ) 

 
يبدأ أنفصال الطفل عن أمه بعد عملية الفطام يبدأ الطفل فى تكوين أصدقاء صغار من األطفال المحيطين به واألسرة فى هذه المرحلة 
هى التى تشكل شخصية الطفل األجتماعية فيجب أن تقوم على المساواة والحب والبد أن يشعر الطفل بذلك والطفل المتجاهل 

 . يبدو عليه الخوف واليشارك فى األنشطة األجتماعية ويكون غير واثق من نفسهالمرفوض من أسرته 
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      و   عقلى و     و  أل فع  ى و     و  إلج   عى فى   طفو     وسطى و    أخرة

 
 يبددددأ النمدددو فدددى هدددذه المرحلدددة يسدددير بدددبطء وفدددى سدددن المدرسدددة يكتسدددب الطفدددل الخبدددرات المعرفيدددة والتحصددديلية ويمدددارس الطفدددل
الكثيددددر مددددن التفدددداعالت األجتماعيددددة ويطددددور الطفددددل مالحظاتدددده وأدراكاتدددده ويفسددددر الحددددادث عل أسدددداس العلددددة والمعلددددول ويدددددرك 

سددددنة ويتددددذكر  55:  7األشددددياء المتشددددابهة ويدددددرك األتجاهددددات األربعددددة والقددددرب وابعددددد وتتزايددددد القدددددرة علددددى األنتبدددداه عنددددد سددددن 
آللدددى وينتقدددل الطفدددل الدددى أدراك مددداهو حسدددى الدددى أدراك المجدددرد والدددنم الطفدددل ويفهدددم الموضدددوعات ولددديس عدددن طريدددق التدددذكر ا

األنفعدددالى يصدددبح أكثلدددر هددددوءا حيدددث يصدددبح الطفدددل قدددادر علدددى تأجيدددل مطالبددده ويددددرك حقدددوق األخدددرين ونتيجدددة اكتسددداب الطفدددل 
تعلم الطفدددل للثقدددة بنفسددده يصدددبح سدددلوكه األجتمددداعى متزندددا ويعبدددر عدددن أنفعددداالت الغضدددب بشدددكل اهددددأ ، ومدددن خدددالل المدرسدددة يددد

النمدددو األجتمددداعى مدددع األخدددرين ويشدددترك الطفدددل فدددى النشددداطات األجتماعيدددة ويتددددرب علدددى األخدددذ والعطددداء والتندددافس األجتمددداعى 
وينمدددو لديددده الحدددس األجتمددداعى وينمولديددده مهدددارات األعتمددداد علدددى الدددذات وحدددل المشدددكالت وأحتلدددرام المواعيدددد واألنخدددراط فدددى 

 اال فيهااألعمال األجتماعية ويكون عضوا فع
 

 :   ع ل  ت   عقل   و أل فع      ألطف ل ذوى صعو  ت    علم
 

  :  إلدر ك

 
يتصف األطفال بصعوبة فى تأويل وترجمة ما يرى الطفل ، صعوبة فى تمييز عالقة األشياء مع بعضها البعض ، صعوبة التنبوء 

ية ، عكس الحروف عند الكتابة ، عدم القدرة على ترتيب بالعالقات ، صعوبة فى الحكم على حجم األشياء ، ضعف فى الذاكرة البصر
 .الصور التى تكون األحداث

 
 :  ألدر ك   س عى

 
صعوبة فى فهم وأستيعاب ما يسمعه ، تأخر األاألستجابة وعدم مناسبتها لموضوع الحدث ، ضعف القدرة على التمييز السمعى 

س الكلمة ، يخطىء فى التعرف على الكلمات المتشابهة وغير المتشابهة اليستطيع الربط بين الصوت ومصدر ه، اليستطيع معرفة عك
 . ، يجد صعوبة فى فهم مايقال له همسا لديه مشكالت فى التذكر والسمع

 
 :  ألدر ك   حر ى

 
 . الملعقةيرتطم باألشياء ، صعوبة فى المشى والحركة ، صعوبة فى أستخدام المقص والرسم أو الكتابة وأستخدام الشوكة والسكين و

 
 : صعو  ت   قر ءة

 يقرأ صفحة وعند نهايتها يكون قد نسى ما قرأه في البداية ، ويحتاج لتكرار الشرح أكثر من مرة حتى يفهم . 

  أحيانا قد يقوم بالكتابة بطريقة معكوسة من اليسار إلى اليمين وتبدو الكلمات كما لو كانت في المرآة قد تظهر حجرته في

 . مظهر غير مرتب

 د يقوم بكتابة واجباته بسرعة ولكن بشكل غير صحيح ،أو قد يأخذ وقت طويل في الكتابة أكثر من غيرهق . 

 قد ال يلعب بشكل جيد في األلعاب الرياضية التي تتطلب تآزر بصري حركي . 

 قد يصعب عليه تعلم الكتابة ويبدو خطه رديئا . 

 عض الكلمات أو الحروفقد يصعب عليه النقل من السبورة أو من الكتاب فيحذف ب . 

  5أصغر من  1قد ال يعي قيمة األرقام فال يدرك أن. 

وفيما يختص بالعالقات االجتماعية فقد يصعب عليه تكوين صداقات مع أقران من مثل عمره وقد نجد بعضهم يميل إلى تكوين عالقات 
 . مع أقران أصغر منه في المرحلة العمرية
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  : صعو  ت    ف  ر
 

 . ى وقت طويل لتنظيم األفكار ، ضعف القدرة على التركيز ، ضعف فى تطبيق ما تعلمه عدم األهتمام بالتفاصيليحتاج ال
 

  :   سلوك
صعوبة فى تذكر ما أستوعبه ، صعوبة فى التخيل ، أتجاهات سلبية نحو التعلم ، ضعف فى الدافعية للدراسة ، الفشل المتكرر فى 

 . ألنتباه وتدنى التحصيل الدراسىالدراسة قلة الصبر وعدم تركيز ا
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   جو  ب   ثق ف   و  إلج   ع   و    فس      ي  جب  وفر       علم:

 .   صف    خص ئص    فس     سل     -١

ا في تعامله مع اآلخرين • ا انفعالي   . يبدي توازن 
 . يظهر دافعية قوية نحو الممارسات المهنية •
ا للظروف التي ت •  . حيط بهيبدي تكيف ا مناسب 
 . يتصف بالرفق والصبر واإلخالص •
ا نحو المهنة • ا إيجابي   . يبدي اتجاه 

 .   صف    خص ئص  الج   ع      الئ   - ٢

ا فاع   ال في مجتمعه المدرسي والتربوي •  . يكون عضو 
 . يبدى رغبة في العمل الجماعي •
 . يوظف مهاراته القيادية التربوية •
ا لزمالئه  • ا وتقدير   . وتالميذهيبدي احترام 

 .    لك  س وىا ثق ف ا     س ا   -٣

 . يمتلك ثقافة عامة في مختلف جوانب الحياة •
 . على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي يعرف بعض المعلومات التاريخية والجغرافية واالجتماعية •
 . يمتلك المهارات المناسبة الستخدام مصادر المعلومات المختلفة •
  لإلنسان والكون والحياة والمعرفة يعرف تصور اإلسالم •
 . يعرف في فقه العبادات والمعامالت وفي العقائد •
 . يعرف في التاريخ اإلسالمي  •

 .   صف   ظهر    سب -  ٤

 . يتصف بمظهر شخصي مناسب    •
 . يتصف بمظهر عام مناسب للمهنة •
 . يخلو من األمراض والعاهات واإلعاقات  •
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 س  س     عل م فى     ل  *

 

قل هللا تعالى في كتابه العزيز في أول آية نزلت على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم:" أقرأ باسم ربك الذي خلق" فكانت بذلك الرسالة 
األولى للمسلمين هي البحث عن المعرفة وتدبر أمورها منذ اليوم األول لظهور اإلسالم. وقد اشتملت كثير من آيات القرآن الكريم على 

ى التدبر والتفكر في أمر الكون واألنسان والخلق والحياة والموت وغيرها من مظاهر المعيشة في األرض ، مما يظهر بجالء الدعوة إل
 أهمية العلم والمعرفة في الدين اإلسالمي. 

 
ذا اإلنسان وعلى الرغم من كون البحث عن المعرفة غريزة لدى اإلنسان فأن اإلسالم أثار هذه الغريزة ووجهها من اجل تنمية ه

وتطويره وتمكينه من االستفادة القصوى من المصادر الطبيعية في األرض وخيراتها بل وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم 
المفهوم ومسلمة.  لقد ارتبط اإلسالم بالتربية تعليما  وتهذيبا  وتوجيها ، حتى صارت التربية خاصية  مميزة لقيم اإلسالم الخالدة. والتربية ب

سالمي، هي تربية ذات أفق واسع وأساس عميق، فهي تفتح العقل على حقائق الوجود، وتحث ه على التأمل. وهي تربية هادفة إلى اإل
لعلمية بناء الفكر، إلعداد اإلنسان المسلم المتوازن والمتكامل، كما أنها تستجيب للمتطلبات األخالقية للتنمية، بقدر ما تلب ي االحتياجات ا

لهذه التنمية، مما يحقق الترابط الوثيق والمتزامن بين التنمية البشرية، وبين تنمية مختلف الموارد األخرى.  وعبر العصور  والتطبيقية
التاريخية المختلفة قامت الدول بتوجيه هذه الغريزة المتأصلة لدى الناس لتحقيق أهداف نموها وتطورها وتميزها بين الدول حسبما 

 لمحيطة بها والتحديات التي تواجهها.تقتضيه ظروف السياسة ا
         

وقد حددت المملكة العربية السعودية الغاية العامة من التعليم بأنها :" فهم اإلسالم فهما صحيحا متكامال وغرس العقيدة اإلسالمية 
لمختلفة وتنمية االتجاهات السلوكية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات ا

 البناءة وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه". كما تم تعريف التعليم العالي،
ي الكفاية والنبوغ وتنمية وهو االمتداد المتخصص للتعليم العام، بأنه "مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته رعاية لذو

لمواهبهم وسدا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف األمة وغاياتها النبيلة". ومن 
تغير الدائم للظروف هذين المنطلقين تمت صياغة األهداف العامة للتعليم بالمملكة بشكل يكفل الوصول إلى هذه الغايات النبيلة في ظل ال

 الدولية  المحيطة بها.

    خط ط و       

يتالزم التخطيط مع كل جهد موجه للفرد أو الدولة كسلوك تلقائي، ولكنه في غالي األحيان ال يكون ذا أثر فعال إال عندما يكون مجهودا 
الرئيسة لهذا المجهود المسمى بالتخطيط حتى نرى  هادفا من اجل التنمية الشاملة لرفاهية الفرد والمجتمع. ولعلنا نسترجع العناصر

وجه الصلة بينه وبين التنمية . فالتخطيط يعني االختيار لمسار محدد من السياسات العامة كما يعني أيضا تخصيص ميزانيات وموارد 
بالطبع التفكير المستقبلي  معينة إلنجاز الخطط . التخطيط يعني أيضا تحقيق األهداف المحددة لتناسب طموحات الدولة، كما يعني

لتحقيق األهداف على مراحل حسب حجمها. بهذه العناصر يتضح لنا أن التنمية والتخطيط متالزمان فالتنمية هي أهداف طويلة المدى 
اذا ويتم تحقيقها على مراحل عبر خطط تنموية محددة وتراجع بعد كل فترة. يبقى بطبيعة الحال  تحديد مفهوم وشمولية التنمية وم

 يقصد بهذه الكلمة. 

    فهوم   دو ي  ل     

إن مراجعة التراث العلمي حول موضوع التنمية تظهر لنا التنوع والتباين الشاسع في المفهوم للتنمية. فمن تحديد المفهوم تاريخيا بمدى 
مجموعة الدول الصناعية والذين تطور الدول في الجانب الصناعي وذلك يعود بشكل رئيس لكون كل من كتب عن التنمية ينتمي إلى 

يسمون أنفسهم بالعالم األول.إلى تحديد المفهوم بتطوير  قدرة الدول والشعوب على النمو و توفير وسائل العيش الكريمة من مصادر 
الحقيقية للشعوب  طاقة وانتاج وغذاء وكماليات وغيرها. وفي المقابل هناك المفهوم االقتصادي اإلداري للتنمية والذي يقول بأن التنمية

هم الثروة الحقيقة للشعوب. هناك أيضا التعريف  هي تلك التي تقوم على التطوير المركز للقدرات الخاصة والمهنة للفرد ألن البشر
ن المعرفي للتنمية والذي مفاده أن المجتمع ينمي مصادره البشرية بالتعليم والتدريب ألفراده من اجل التنمية في هذا المجتمع. أي أ
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(. ومن أجل ذلك ظهر تيار فكري 7التنمية الحقيقية تكون باالستثمار في تطوير وتنمية اإلنسان والذي بدوره يقوم بتنيمة مجتمعه )
حديثا يدعو ألعادة النظر في خطط التنمية الشاملة للدول على أساس أن هذه الخطط التنموية تصمم بحيث يكون الهدف األساس هو 

قام األول وان التطور المادي واالقتصادي والصناعي يأتي بعد بناء قاعدة عريضة من ذوي التأهيل العالي من التنمية البشرية بالم
المواطنين. وقد تبنت بالفعل كثير من الدول هذا المسار مما أعاد خلط األوراق فيما يسمى بتصنيف الدول تنمويا حسب المعايير الدولية 

 معيار جديد لتصنيف الدول تنمويا.      السائدة والذي أدى بدوره إلى إيجاد

            شر   و   ع   ر   دو   

يعتقد الكثير أن مؤشر التنمية هو في معايير  التمدين أو  المدينة وهو ما يعرف بالنمو الحضري  و مدى ما تسجله الدول أو األمم من 
سور والسدود والمطارات والمصانع وغيرها.  و بذلك أصبح بشكل خاص كالمدن والطرق والج  عالمات التنمية الحضرية  المبنية

اإلنجاز المادي هو المؤشر على التنمية  في تجريد خالص للجانب المادي ناسين أو متناسين الجانب البشري و الذي هو الباعث 
 ي حديثنا هذا .  الحقيقي لكل هذه المنجزات. و عليه فلعل من المناسب تحديد هذا المفهوم لدينا قبل  االسترسال  ف

 
فالتنمية الحقيقية كمؤشر للرقي البشري أو الحضاري تكمن في مدى نمو الجانب المعرفي و الخبراتي  لمأنسان ، و لذلك فإننا نجد أن 

صنيف السابق كثيرا  من  المنظمات الدولية حاليا  قد اعتمدت أسلوبا حديثا لقياس نمو الدول، كما أسلفنا،  يبعد عن المقاييس القديمة كالت
لدول العالم إلى دول نامية و دول متطورة  و دول صناعية، او دول ذات تخطيط مركزي  الخ.  بل إن احدث مؤشر للتنمية اعتمدته 

. والذي يعتمد بشكل رئيس على الحالة التعليمية أو المستوى  HDIهو مؤشر التنمية البشرية  5552في عام  هيئة األمم المتحدة
ائح السكانية بالدول حسب معيار معين. وقد ظهرت بعد ذلك لبعض المنظمات الدولية ذات األهداف الخاصة والغير التعليمي للشر

رسمية أساليب أخرى متعددة لقياس التنمية في دول العالم تعتمد بشكل رئيس على عدد من المميزات البشرية منها الحالة التعليمية 
 ألسرية وغيرها من الخصائص السكانية األخرى. ومستوى المعرفة والحالة االجتماعية وا

 
نخلص من هذا إلى أن المفهوم الحديث للتنمية لم يعد ذلك المفهوم الذي كنا نسمع به سابقا  من حيث تصنيف الدول بناء على دخولها أو 

ن ومدى نموه وتطور في الجانب مستوى مقدراتها أو تجهيزاتها األساسية أو نسبة العمران بها ،الخ.  بل اصبح المعيار هو اإلنسا
المعرفي والخبراتي ، محددا  بذلك المفهوم الجديد للتنمية وعالقتها اللصيقة بالتعليم . و حيث أن التخطيط يعرف كما ذكرنا  في أبسط 

من المصادر  صورة بأنه البحث عن أفضل الوسائل لتعديل وتحسين الوضع القائم للوصول إلى صورة مثلى في المستقبل بأقل ما يمكن
 والموارد . فهو البحث عن األفضل وهو السبيل العملي لتنفيذ التنمية ، فال مبرر للتنمية إذا كان الوضع القائم محققا  للغرض ومستوفيا  

 لمتطلبات المجتمع . 
 

البشرية عبر المنجزات المدنية من هذا يتضح التزامن الفلسفي بين  التعليم والتنمية المادية المحسوسة والتي تعكس حقيقة التنمية     
والحضرية التي يقوم سكان المدن غالبا بإنشائها  وهذا في اعتقادنا سبب الخالف أو اللبس في العالقة الجدلية بين التنمية والتعليم 

فيرها بشكل فأحدهما نتاج لمأخر ولكنهما  مرتبطان بشروط االستيطان الحضرية وهي األمن والغذاء والمسكن والتي أيضا يمكن تو
افضل عند تطوير مهارات الفرد، فهي كدورة مستمرة.  وكما هو معرف انه ال يوجد تاريخ أمة أقامت حضارة وشيد ت منجزات لم 
تكن أصال مستوطنة للمدن أو القرى على أقل تقدير. وهكذا نكون قد أوضحنا مفهومنا للتنمية وعالقته الوثيقة بالتعليم، و ننتقل إلى 

 حرك التنمية األول بالمملكة ، التعليم .   الحديث عن م

  آلث ر      و    ل عل م في     ل     عر      سعود  

 

لقد ترك التعليم بصمات واضحة على خارطة المملكة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية يشكل عام ولعلنا نأخذ بعض األمثلة 
 إليضاح ما نعني بهذا. 

 
تعتبر عملية التعليم حافزا كبيرا لالستقرار حيث يتولد لدى أفراد المجتمع إحساس باألمن الوظيفي المأمول والذي : ي   عد  الج   ع.5

ينشأ غالبا لدى من يلتحق ببرامج التعليم، ويذكر بعض التربويين  أن هناك حقيقة واضحة مفادها أن األفراد وعلى األخص الذكور 
سية للحصول على عمل ، وبعد فشل المرء في نوع العمل الذي بنى عليه آماله بعد عمل شاق ينظرون إلى أن التعليم وسيلة أسا

 وتضحيات عديدة سوف يشعر باإلحباط والمرارة ، بحيث يصبح النظام االجتماعي هدفا  التجاهاته العدائية . 
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لها تقوض دعائم المجتمع وتخلخل كيانه ولكنها وقد كان من أهم أعداء الملك المؤسس الملك عبد العزيز الفقر والجهل والمرض، وك 

أيضا يمكن التخلص منها بالتعليم، وهذا ما كان.  ونحن نذكر رأي بعض الفقهاء القائل بأن الفقر خطر على أمن المجتمع وسالمته 
 يخرج على الناس واستقرار أوضاعه وقد روي عن أبي ذر رضي هللا عنه أنه قال : " عجبت لمن ال يجد القوت في بيته ! كيف ال

شاهرا  سيفه " والفقر خطر أيضا  على سيادة األمة وحريتها واستقاللها فالبائس المحتاج ال يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه 
سنة بسبب وجود برامج نظامية تتطلب  24-6الذي لم يوفر له الطعام واألمن.  عالوة على ذلك فأن عملية انتظام الطالب من سن 

لتزام حيال المدارس أو المعاهد لفترات زمنية محددة هي في الحقيقة ضمانة اجتماعية وأمنية مؤكدة الستغاللهم ألوقاتهم بشكل منهم اال
مناسب، وإحصائيات جرائم األحداث لدى وزارات الداخلية خير شاهد على ذلك، فبدال من أن يشتغل من هم في سن الدراسة بما يضره 

دة من وقته في الحصول على تعليم ومهارات تساعده وتؤهله لدخول سوق العمل وكسب العيش الكريم ومجتمعه يمكن له االستفا
 وتحقيق االستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي.

 
يتضح مما سبق أن المردود العملي المباشر للتعليم على المستوى الفردي هو اقتصادي بحت ، حيث يتوقع لكل .   عد  الق ص دي: 2

صل على تعليم وتدريب متخصص بمهارات محدده ويجتاز االختبارات المقررة لنيل الدرجات الجامعية أو الشهادات المختلفة من يح
، وهذا ما أشار له علماء االقتصاد حيث تتعدى قيمة  أن تزداد قدرته االقتصادية على الكسب ويصبح مطلوبا بمهاراته في سوق العمل.

كونها ثروة األمة التي ينتمي إليها الفرد  ، فيما يؤكد بعض الخبراء على أهمية التعليم الفني باعتباره هذه القدرات الشخص نفسه إلى 
 وسيلة فعالة لتخريج اليد العاملة الفنية التي تمارس كل عمليات اإلنتاج .

 
استثمارا  منتجا  لرؤوس األموال عندما ويرى أن أبلغ أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في اإلنسان ، والتعليم يكون  

يتجاوب حقا  مع حاجات التنمية. ويكفينا مثاال على ما نقول أن المملكة تستقدم من العمال الماهرة والمدربة عددا كبيرا جدا،حتى أن  
جتمع مما ينعكس على أمن % من سكان المملكة. ، ولهذا آثاره السلبية على االقتصاد والم 27هـ  5456نسبة الوافدين بلغت في عام 

البالد، كما أن  وجودهم في البالد يستنزف مبالغ ضخمة كان باإلمكان توفيرها وصرفها بالمملكة لو كانت اليد العاملة الوطنية المدربة 
العمل وتخفيف  متوفرة بكمية ونوعية كافية، وال سبيل إلى ذلك إال بالتعليم والتدريب المتخصص حتى تتم عملية السعودة الكاملة لسوق

 العبء االقتصادي على الدولة.

 

التزامن بين اكتساب المعرفة كنتيجة طبيعية للتعليم و المهارة في نقل التقنية إلى البالد أمر مهم وحيوي    .   عد    عرفي و   ق ي:2

التربية والتعليم في جميع المراحل وهذا ما أكدت عليه سياسة التعليم في المملكة ؛ حيث تنص المادة الخامسة عشر منها على " ربط 
ء بخطة التنمية العامة للدولة " ، حيث أن تحقيق التنمية ال يتوقف عند توافر الموارد الطبيعية وال األنظمة والقوانين بل ال بد من بنا

ة ، وفي ذلك يذكر أحد الباحثين أن وتنمية القوى البشرية المنتجة وهذا لن يتم بمعزل عن التعليم لذلك فالعالقة بين التعليم والتنمية قوي
تقريرا  لمأمم المتحدة يشير إلى أن التعليم يمكن أن يؤدي وظيفته في التنمية حيث يساعد على اكتشاف وتنمية األفراد ويهيئ سبل 

 التفكير الموضوعي ويزيد قدرتهم على الخلق واالبتكار  .
 

أساسي عن إعداد اإلنسان للتنمية وتوفير الخبرات التنموية بشت ى مجاالتها،  وبذلك تكون مؤسسة التربية والتعليم هي المسؤولة بشكل
ر  م التقني والعلمي ينعكس على تطو  لذا فإن تخل ف مؤسسة التربية والتعليم العلمي والتخطيطي، وعدم مواكبتها لمسيرة المدنية والتقد 

المملكة الراهن في تعامل سكانها بمختلف شرائحهم مع  األمة وقدرتها التنموية، ووضعها الحضاري. ويمكن لنا مقارنة وضع
المعلومات ولو على مستوى مستخدمي شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني على سبيل المثال مع مثيالتها في دول العالم لنعرف المدلول 

ا عدد أجهزة الحاسب اآللي الشخصية المعرفي والمعلوماتي للتعليم في المملكة. وبطبيعة الحال هناك مؤشرات غير مباشرة لذلك منه
بالمملكة وتلك التي بالمدارس، وكذلك عدد المشتركين بخدمة اإلنترنت وعدد ساعات استخدام الشبكة. هناك أيضا التقدم في المجال 

نية والتي ظلت العلمي والصحفي ودور النشر وكذلك الصناعات الوطنية اإللكترونية الدقيقة والحاسبات اآللية وغيرها من رموز التق
المملكة زمنا طويال تستوردها. وفي اعتقادنا أن األمر أوضح من أن نزيد فيه قوال واالتفاقيات العلمية بين جامعاتنا ومعاهدنا ومراكز 

 البحث العلمي الدولية خير شاهد على ذلك.
 
   

    ع د ج  ع     لك فهد  ل  رول و *    عل م و        في     ل     عر      سعود   ،
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